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      Z Á P I S         
Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 23. 05. 2012 

 

          RNDr. Ivo Rubík, starosta města zahájil a řídil 11. zasedání zastupitelstva města svolané 

v řádném termínu 23. května 2012. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města, občany města a 

hosty. Konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zasedání je schopno usnášení.  

ÚČAST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA: 

přítomno: 26    

omluveno: 1 (Ing. Bartoníček) 

neomluveno: 0 

Pracovníci MěÚ: 14 

Občané, hosté: 10 

Celkový počet: 50  
                 

          Ověřovateli z 10. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 7. března 2012 byli dle 

jednacího řádu zastupitelstva města určeni: starosta nebo místostarosta a dva členové 

zastupitelstva města  

Zápis byl k nahlédnutí na městském úřadě, ověřovatelé: p. Petr ČAPEK, Ing. Milan ŠOUREK, CSc. 

zápis podepsali a nevznesli žádné obsahové doplňky. 

Zápis z 10. řádného zasedání zastupitelstva města byl schválen v předloženém znění. 

Pan starosta sdělil, že jako ověřovatelé pro přípravu návrhu usnesení dnešního 11. zasedání byli                            

navrženi:                                            MUDr. Jakub HEŘMAN 

RSDr. Jana KLASOVÁ 

          Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů navržené ověřovatele. (26 pro)   

         Návrh programu, jak uvedl RNDr. Ivo Rubík, starosta města, obdrželi všichni členové 

zastupitelstva města v dostatečném předstihu v písemných podkladech.          

             Dotázal se, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva města nějakou připomínku, nebo 

potřebu doplnění předloženého programu.  



         Žádné další jiné doplňující návrhy do programu jednání nebyly předloženy.  

          Pan starosta upozornil, že výsledky hlasování u jednotlivých projednávaných bodů budou 

v zápise uváděny jmenovitě.  

       Dále byly do obecenstva předány dvě kopie podkladů k prostudování, které byly připraveny pro 

řádné zasedání zastupitelstva města. Pan starosta přítomné občany požádal, aby po ukončení 

zasedání byly tyto materiály vráceny zpět. 

 

 

_______________________♠_________________________ 

P R O G R A M 
je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva města 

_______________________♠_________________________ 

 

Přílohy tohoto zápisu: 

Zápis z 11. řádného zasedání zastupitelstva města    

o Složení slibu novým členem zastupitelstva města Slaného a provedení volby nového členy rady 

města 

o Návrh na uzavření dodatku provozní (nájemní) smlouvy na provozování vodohospodářské 

infrastruktury a na přijetí finančního závazku 

o Návrh na vypořádání hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřízených městem 

Slaný za rok 2011 

o Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2012- příjem z vratky za kameru hvězdárně 

o Návrh na rozpočtové opatření č. 6/2012 – navýšení fin. prostředků na sběr a svoz komunálních  

odpadů 

o Návrh na rozpočtové opatření č. 7/2012 – navýšení výdajů vzniklých v souvislosti s realizací 

akce „Obchodní akademie – rekonstrukce kotelny“ 

o Návrh na rozpočtové opatření č. 8/2012- vybudování parkovacích míst v Lidické ulici  

o Návrh na rozpočtové opatření č. 9/2012- navýšení výdajů vzniklých v souvislosti s poruchou 

záznamného zařízení městského kamerového dohlížecího systému 

o Návrh na rozpočtové opatření č. 10/2012 – zapojení 665 tis.Kč do výdajové části rozpočtu 

města na akci „Dolín – odkanalizování“ 

o Návrh na rozpočtové opatření č. 11/2012 – přijetí poskytnutých účelových dotací 

o Návrh na schválení podílů města v rámci Programu regenerace na rok 2012 

o Návrh na rozdělení finančních příspěvků na činnost a granty pro sportovní a zájmové 

organizace v roce 2012 

o Návrh na odprodej stavební parcely č. k. 1689/7 o výměře 17 m
2
 zastavěná plocha a nádvoří 

v k. ú. Slaný – uvedení do souladu vlastnictví stavby a pozemku 

o Návrh na odprodej části pozemkové parcely č. k. 1779/1 o výměře cca 22 m
2
 ostatní plocha, 

zeleň v k. ú. Slaný – za účelem stavby garáže 

o Návrh na odprodej stavební parcely č. k. 245 o výměře 14 m
2
 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

Dolín - uvedení do souladu vlastnictví stavby a pozemku 

o Návrh na odprodej pozemkových parcel č. k. 558/7 o výměře 195 m
2
 a č. k. 558/10 o výměře 27 

m
2 

obě ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Kvíc, uvedení do souladu vlastnictví stavby a pozemku 



o Návrh na udělení souhlasu s výstavbou nového vodovodního řadu v pozemkových parcelách č. 

k. 135/32 orná půda a č. k. 427/1 ostatní plocha, ostatní komunikace obě v k. ú. Dolín a jeho 

následné převzetí do majetku Města Slaný formou kupní smlouvy (místní část Dolín) 

o Návrh na převod pozemkové parcely č. k. 1134/3 o výměře 14 m
2
 ostatní plocha, jiná plocha v k. 

ú. Slaný formou daru 

o Návrh na převod movitého majetku do majetku příspěvkových organizací Knihovny Václava 

Štecha – příspěvkové organizace a Kulturní zařízení města Slaný a do majetku Víceúčelové 

sportovní haly ve Slaném s. r. o. formou daru 

o Návrh na bezúplatný převod sochy „Žena utírající se po lázni“ z majetku ČR – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města Slaný 

o Návrh na poskytnutí příspěvků z „Fondu na obnovu domů ve Slaném“ 

o Informace o možné těžbě černého uhlí na Slánsku pomocí metody podzemního zplynování 

o Zápis z 8. jednání Finančního výboru zastupitelstva města Slaného  

o Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města Slané ho  

o  DISKUSE 

o Prezenční listiny 

 

 

Zápis z 11 zasedání zastupitelstva města má     stran. 

 

 

 

 

 

Zapsali a zpracovali:        Ing. Petr Kolačkovský,  Jaroslava Prošková              

 

 

 

Ověřovatelé:              MUDr. Jakub HEŘMAN    ………………………….. 

                                            

                                 RSDr. Jana KLASOVÁ        ..…………………………                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Ivo Rubík 

starosta města 

 



ad 1 SLOŽENÍ SLIBU NOVÝM ČLENEM ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLANÉHO A PROVEDENÍ VOLBY           

            NOVÉHO ČLENA RADY MĚSTA  

         Rozpravu k výše předloženému podkladovému materiálu zahájil p. starosta, kdy informoval, že 

dopisem ze dne 8. března 2012  se pan Ing. Zbyněk Frolík vzdal mandátu zastupitele města Slaného. 

V souladu se zákonem a výsledky voleb městský úřad zaslal potvrzení o zvolení prvnímu z náhradníků za 

stranu ODS panu Ing. Tomášovi Fürstovi. Ten dopisem ze dne 7. května 2012 oznámil svou rezignaci na 

funkci zastupitele, Městský úřad zaslal potvrzení dalšímu z náhradníků panu Martinu Matouškovi. 

       Ing. Kolačkovský, tajemník MěÚ Slaný přečetl znění slibu:    

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 

     Následně vyzval pan tajemník p. Martina Matouška, aby  podáním ruky panu starostovi města           

a podpisem stvrdil slib. 

 Po rezignaci Ing. Frolíka se uprázdnilo i jedno místo v radě města. Je tedy na zastupitelstvu provést 

volbu nového člena rady města. Dále pan starosta sdělil. Podle volebního řádu schváleného na 

ustavujícím zasedání současného zastupitelstva města je jako první varianta volby veřejná.  

     Mgr. Švarc navrhoval, aby volba byla provedena tajným hlasováním. Zastupitelstvo města 

neschválilo většinou hlasů výše předložený návrh. (9 pro p. Kocourek, ing. Dušák, p. Matějka, ing. 

Šourek, ing. Šrom, Mgr. Švarc, RNDr. Peška, p. Varvařovský, RSDr. Klasová, 14 proti, 3 zdrž.                 

p. Čapek, p. Hložek, p. Schneider)  

      RNDr. Peška (15.11) doporučoval, aby do rady byl navržen někdo, kdo se vyzná v právních 

záležitostech, ekonomické situaci.   

     Pan starosta vyzval zastupitelstvo města k přednesení návrhů na kandidáty na člena rady města.  

    Pan Čapek navrhl za ODS pana Ladislava Schneidera. Další návrhy nebyly vzneseny. 

    Zastupitelstvo města zvolilo novým členem rady města Slaného pana Ladislava SCHNEIDERA.  

(17 pro, 4 proti ing. Šrom, Mgr. Švarc, RNDr. Peška, p. Dobner, 5 zdrž. p. Varvařovský, RSDr. Klasová, 

Mgr. Kaisrlíková, MUDr. Heřman, p. Schneider)  

ad 2 NÁVRH NA UZAVŘENÍ DODATKU PROVOZNÍ (NÁJEMNÍ) SMLOUVY NA PROVOZOVÁNÍ   

             VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A NA PŘIJETÍ FINANČNÍHO ZÁVAZKU 

           K výše uvedenému podkladovému materiálu se rozvinula rozsáhlá rozprava, z které vyplynuly 

různé návrhy, připomínky např. proč v rozpočtu nebylo počítáno z uvedenou částkou, jaký je stav 

dotčených pozemků, výpočet kompenzace, jak dojde k výpočtu zisku, postavení smlouvy atd. 

           V rozpravě vystoupili: Mgr. Švarc (15.23), pan starosta (15.27), RNDr. Peška (15.31), p. starosta, 

ing. Grohmann (15.38), RNDr. Peška (15.40),pan starosta (15.43), p. Hložek (15.46), RNDr. Peška 

(15.48), ing. Šrom (15.49)     

        Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů uzavření dodatku č. 11 nájemní smlouvy mezi 

smluvními stranami Město Slaný a Středočeské vodárny, a. s. v přiloženém znění.  

                  Zastupitelstvo města dále přijalo finanční závazek k vyplacení kompenzací jako náhradu 

ušlého zisku ve výši 15.893.000.- Kč plynoucí z přiloženého dodatku smlouvy. (21 pro, 5 zdrž.                

p. Kocourek, ing. Šrom, ing. Šourek, Mgr. Švarc, RNDr. Peška)   

 

úkol č. 130 – RNDr. Ivo Rubíkoví, starostovi města  – T: 30.06.2012 



Uzavřít dodatek č. 11 nájemní smlouvy mezi Městem Slaný a Středočeskými vodárnami, a. s. dle 

přiloženého znění. (odchází Mgr. Berkovec 16.15)  

ad 3 NÁVRH NA VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ    

             ZŘÍZENÝCH MĚSTEM SLANÝ ZA ROK 2012 

          Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů   výsledky hospodaření a účetní závěrky za rok  

2011 výše uvedených příspěvkových organizací zřízených městem Slaný. 

         Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů vypořádání výsledků hospodaření výše uvede-  

ných příspěvkových organizací zřízených městem Slaný za rok 2011. 

         Zastupitelstvo  města schválilo většinou hlasů použití rezervních fondů v roce 2012. (24 pro,            

1 nepřít. RNDr. Peška)  

úkol č. 131 - Bc. Dagmar Karfíkové, vedoucí odboru školství a tělovýchovy – T: 31.05.2012 

Informovat školské příspěvkové organizace o rozhodnutí zastupitelstva města. 

úkol č. 132 - Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru – T: 31.05.2012 

Informovat ostatní příspěvkové organizace o rozhodnutí zastupitelstva města. 

ad 4 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 5/2012 

          Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů  RO č.5/2012, a to zapojení mimořádných příjmů 

z vratky za kameru ve výši 93.780 Kč a navýšení rozpočtu odboru kultury – ORG 619 hvězdárna (položka 

5137) o tuto částku. (25 pro)  

úkol č. 133 - Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru – T: 31.05.2012 

Zapracovat rozpočtové opatření č. 5/2012 do upraveného rozpočtu města.  

ad 5 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2012 

         K výše uvedenému podkladovému materiálu se rozvinula rozprava, z které vyplynuly různé návrhy, 

dotazy např. co  představuje rozpočtová rezerva finančního odboru při schodkovém rozpočtu města na rok 

2012, v jakém počtu jsou umístěny kontejnery na bioodpad? 

        Vystoupili: RNDr. Peška (16.17), ing. Nová (ved. finančního odboru), ing. Šrom (16.21), ing. Laxa 

(ved. odboru životního prostředí 16.23)  

       Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů  RO č.6/2012 a to navýšení výdajové stránky rozpočtu 

odboru životního prostředí o Kč 1.115.000.- na sběr a svoz komunálních odpadů z rozpočtové rezervy 

finančního odboru. (25 pro) 

úkol č. 134 - Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru – T: 31.05.2012 

Zajistit zapracovaní  rozpočtového opatření č. 6/2012  do upraveného rozpočtu města . 

ad 6 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2012 

         V rozpravě vystoupil: ing. Šourek (16.28)  

            Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů  rozpočtové opatření č. 7/2012 a to vyřazení akce 

„Obchodní akademie - rekonstrukce kotelny“ z rozpočtu města 2012 a finanční prostředky převést do 

rozpočtové rezervy finančního odboru. (24 pro, 1 zdrž. ing. Dušák) 

úkol č. 135 – Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru – T: 31. 05. 2012 

Zapracovat rozpočtové opatření č. 7/2012 do upraveného rozpočtu města. (odchází RNDr. Kulich 16.30)  

 

 

 



ad 7 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2012 

       K výše uvedenému podkladovému materiálu se rozvinula rozprava, kdy byly vzneseny dotazy na 

ekonomický přínos parkovacích stojanů, požadavek na předložení koncepce parkování ve městě včetně 

dalších záměrů.  

      V diskuzi vystoupili: RNDr. Peška (16.32), pan starosta (16.34), p. Hložek (16.37), RNDr. Peška 

(vznesl návrh na předložení výše uvedené koncepce na červnovém zasedání zastupitelstva), ing. Šourek 

(16.40)          

       Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů  rozpočtové opatření č. 8/2012 a to vyřazení akce 

„Vybudování parkovacích míst v Lidické ulici“ z rozpočtu města 2012 a finanční prostředky převést do 

rozpočtové rezervy finančního odboru.(24 pro)  

úkol č. 136 – Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru – T: 31. 05. 2012 

Zapracovat rozpočtové opatření č. 8/2012 do upraveného rozpočtu města. 

úkol č. 137 – P. Jaroslavu Hložkovi, I. místostostarostovi – T: 15.06.2012 

Připravit důvodovou zprávu o koncepci parkování ve městě a předložit ji na nejbližším zasedání 

zastupitelstva města.  

ad 8 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2012 

   Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů rozpočtové opatření č. 9/2012 a to zapojení  

rozpočtové rezervy ve výši 284 tis. Kč do výdajové části rozpočtu na realizaci akce „MKDS – převod 

analogového systému na digitální“. (24 pro) . 

úkol č. 138  – Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru – T: 31. 05. 2012 

Zajistit zapracování návrhu na rozpočtové opatření č. 9/2012 do upraveného rozpočtu města. 

ad 9 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2012 

        K výše uvedenému podkladovému materiálu se rozvinula rozsáhlá rozprava, kdy byly vzneseny 

připomínky k provedenému řešení práce a dotazy z řad zastupitelů i občanů. 

      Vystoupili: ing. Šrom (16.46), pan starosta (16.48), p. Hložek (16.49), Mgr. Švarc (16.50),                 

p. Zícha (občan Dolína (16.52), p. Hložek (16.53), p. starosta 16.58), RNDr. Peška (17.00), pan starosta 

(17.02), MUDr. Heřman (17.05), ing. Šrom (17.07), p. Hložek (17.09), RNDr. Peška (17.10), Mgr. Švarc 

(17.11)   

          Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů rozpočtové opatření č.10/2012, a to zapojení částky ve 

výši 665 tis. Kč z příjmového účtu do výdajové části rozpočtu města na akci „Dolín - odkanalizování“. (24 

pro)  

úkol č. 139 – Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru – T: 31. 05. 2012 

Zapracovat rozpočtové opatření č. 10/2012 do upraveného rozpočtu města. 

ad 10 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2012 

          Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů  RO č.11/2012 přijetím těchto dotací: 

- přijetí neinvestiční dotace od MF ČR ve výši Kč 610.112,- na zabezpečení činnosti v oblasti                    

  sociálně-právní ochrany dětí za I.čtvrtletí roku 2012 

- přijetí neinvestiční dotace od MPSV ČR ve výši Kč 1.024.000,- na poskytování sociálních služeb  

 v Pečovatelské službě Slaný v roce 2012. (24 pro)  

úkol č. 140 - Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru – T: 31.05.2012 

Zajistit zapracování rozpočtového opatření č. 11/2012 do upraveného rozpočtu města. 

 



ad 11 NÁVRH NA SCHVÁLENÍ PODÍLŮ MĚSTA V RÁMCI PROGRAMU REGENERACE NA ROK 2012 

           Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů v rámci Programu regenerace na rok 2012 podíl 

města k získané dotaci ve výši 70 tis. Kč na akci „Oprava střechy sýpky areál čp. 16 ve Slaném – II.      

etapa“ a podíl města k získané dotaci ve výši 83 tis.Kč na akci „Oprava hradební zdi u čp. 158 ve 

Slaném“. (24 pro) 

úkol č. 141 – P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucími odboru správy majetku – T: 16.07.2012   

Informovat Ministerstvo kultury ČR o schválení podílů města v rámci Programu regenerace na rok 2012.  

ad 12 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST A GRANTY PRO SPORTOVNÍ                

              A  ZÁJMOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2012 

             K výše uvedenému podkladovému materiálu se rozvinula  rozprava, byly vzneseny dotazy na 

kriteria, na aktivní činnost včetně finančního hodnocení,  jaké byly dotace z ČSTV, skutečný stav aktivně 

sportujících, a kolik se bude rozdělovat z výnosů z výherních zařízení? 

         V diskuzi vystoupili: RNDr. Peška (17.15), Mgr. Hrabánek (17.18), pan starosta (17.21), RNDr. 

Peška (17.22), Mgr. Hrabánek (17.25)    

            Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů rozdělení finančních příspěvků na činnost a granty 

pro sportovní a zájmové organizace dle předloženého návrhu. (23 pro, 1 nepřít. p. Matějka)  

úkol č. 142 - Bc. D. Karfíkové, vedoucí odboru školství a tělovýchovy – T: 30.06.2012 

Zajistit vyplacení schválených příspěvků.  

ad 13 NÁVRH NA ODPRODEJ STAVEBNÍ PARCELY Č. K. 1689/7 O VÝMĚŘE 17 M
2 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA                                

            A  NÁDVOŘÍ V K. Ú. SLANÝ 

            Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů odprodej stavební parcely č. k. 1689/7 o výměře 

17m
2
 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slaný za kupní cenu 500,00 Kč/m

2
, t. j. celkem 8.500,00 Kč, do 

vlastnictví Marka Proška, trvale bytem Přelíc 1.  (23 pro, 1 nepřít. p. Matějka)   

úkol č. 143 – P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku – T: 31.07.2012 
Zajistit uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku dle usnesení zastupitelstva města.  

ad 14 NÁVRH NA ODPRODEJ ČÁSTÍ POZEMKOVÉ PARCELY Č. K. 1779/1 O VÝMĚŘE CCA 22 M
2
 OSTATNÍ  

           PLOCHA, ZELEŇ V K. Ú. SLANÝ 

            Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů  odprodej části pozemkové parcely č. k. 1779/1          

o výměře cca 22 m
2
 v k. ú. Slaný a to v pořadí Blance Šebestové za kupní cenu 2.010,00 Kč/m

2
 nebo 

v případě nezájmu Janu Chyskému  za kupní cenu 1.220,00 Kč/m
2
 s tím, že  nově vybudovaná garáž 

bude navazovat na stávající řadové garáže a bude zachován odstup 2 m od budovy ve vlastnictví LINET 

Holding. s. r. o.. (23 pro, 1 nepřít. p. Matějka) 

úkol č. 144 – Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku – T: 30.09.2012 
Zajistit uzavření kuní smlouvy dle usnesení zastupitelstva města.   

ad 15 NÁVRH NA ODPRODEJ STAVEBNÍ PARCELY Č. K. 245 O VÝMĚŘE 14 M
2
 ZASTAVĚNÁ PLOCHA  

             A NÁDVOŘÍ V K. Ú. DOLÍN 

 Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů odprodej stavební parcely č. k. 245 o výměře 14 m
2
 

zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dolín za kupní cenu 200,00 Kč/m
2
, t. j. celkem 2.800,00 Kč, do 

vlastnictví Václava Spousty, trvale bytem Dolín 90. (23 pro, 1 nepřít. p. Matějka) 

úkol č. 145 – Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku – T: 31.07.2012 
Zajistit uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku dle usnesení zastupitelstva města.  

 

 



 

ad 16 NÁVRH NA ODPRODEJ POZEMKOVÝCH PARCEL Č. K. 558/7 O VÝMĚŘE 195 M
2
 A Č. K. 558/10  

            O VÝMĚŘE 27 M
2 

OBĚ OSTATNÍ PLOCHA, JINÁ PLOCHA V K. Ú. KVÍC             

           Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů  odprodej pozemkových parcel č. k. 558/7 o 

výměře 195 m
2
 a č. k. 558/10 o výměře 27 m

2
 obě ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Kvíc za kupní 

cenu 150,00 Kč/m
2
, t. j. celkem 33.300,00 Kč, do vlastnictví manželů Ligošových. (24 pro)   

úkol č. 146 – P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku – T: 31.08.2012 
Zajistit uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemků dle usnesení zastupitelstva města.  

ad 17 NÁVRH NA UDĚLENÍ SOUHLASU S VÝSTAVBOU NOVÉHO VODOVODNÍHO ŘADU  

                  V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH Č. K. 135/32 ORNÁ PŮDA A Č. K. 427/1 OSTATNÍ PLOCHA,   

                  OSTATNÍ KOMUNIKACE OBĚ V K. Ú. DOLÍN A JEHO NÁSLEDNÉ PŘEVZETÍ DO MAJETKU   

                  MĚSTA SLANÝ FORMOU KUPNÍ SMLOUVY (MÍSTNÍ ČÁST DOLÍN)  

           Zastupitelstvo města udělilo souhlas s výstavbou nového vodovodního řadu v pozemkových 

parcelách č. k. 135/32 orná půda a č. k. 427/1 ostatní plocha, ostatní komunikace obě v k. ú. Dolín        

s tím, že investoři po dokončení výstavby uzavřou s Městem Slaný kupní smlouvu za kupní cenu 1,00 

Kč na odprodej nového vodovodního řadu do vlastnictví Města Slaný. (24 pro) 

úkol č. 147 – P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku – T: 31.08.2012 

Zajistit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod nového vodovodního řadu dle usnesení 

zastupitelstva města.  

ad 18 NÁVRH NA PŘEVOD POZEMKOVÉ PARCELY Č. K. 1134/3 O VÝMĚŘE 14 M
2
 OSTATNÍ PLOCHA,    

            JINÁ PLOCHA V K. Ú. SLANÝ FORMOU DARU  

          Rozpravu zahájil ing. Šrom (17.32), kdy se dotázal, jaký je záměr města s tímto pozemkem, 

vyslovil obavy, aby nezarostl nálety. 

          Pan starosta odpověděl, že se jedná o asfaltovou plochu a je to přístup ke všem garážím v této 

lokalitě.            

         Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů převod pozemkové parcely č. k. 1134/3 o výměře 

14 m
2
 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Slaný z vlastnictví manželů Skokových do vlastnictví Města 

Slaný a to formou daru. (24 pro)  

úkol č. 148 – P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku – T: 31.07.2012 

Zajistit uzavření darovací smlouvy dle usnesení zastupitelstva města.  

ad 19 NÁVRH NA PŘEVOD MOVITÉHO MAJETKU DO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ   

                KNIHOVNY VÁCLAVA ŠTECHA – PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ MĚSTA  

                SLANÝ A DO MAJETKU VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY VE SLANÉM S .R. O, FORMOU DARU 

             Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů  převod níže uvedeného majetku formou daru 

do majetku níže uvedených organizací: 

Knihovně Václava Štecha – příspěvkové organizaci: 

- účet 013 – software v hodnotě 141.000,00 Kč 

- účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 143.519,66 Kč 

- účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí v hodnotě 206.164,00 Kč 

- účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 2.378.617,74 Kč 

- účet 032 – kulturní předměty v hodnotě 29.300,00 Kč 

Kulturnímu zařízení města Slaný 

-     účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí v hodnotě 165.560,10 Kč 

-   účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 174.831,10 Kč 



Víceúčelové sportovní hale s. r. o.  

-  účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 557.252,50 Kč (24 pro)  

úkol č. 149 – P. Jiřímu Sejkorovi – vedoucímu odboru správy majetku – T: 31.08.2012 

Zajistit uzavření darovacích smluv dle usnesení zastupitelstva města. 

ad 20 NÁVRH NA BEZÚPLATNÝ PŘEVOD SOCHY „ŽENA UTÍRAJÍCÍ SE PO LÁZNI“ Z MAJETKU ČR –  

             ÚŘADU PRO  ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH DO MAJETKU MĚSTA SLANÝ 

             Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů bezúplatný převod sochy „Žena utírající se po 

lázni“ do majetku Města Slaný z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. (23 pro, 1 nepřít. MUDr. Vašek) 

úkol č. 150 – P. Jiřímu Sejkorovi – vedoucímu odboru správy majetku – T: 31.12.2012 

Zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku ve smyslu usnesení 

zastupitelstva města. 

ad 21 NÁVRH NA POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU Z „FONDU NA OBNOVU DOMŮ VE SLANÉM“ 

         Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů uzavření smluv s žadateli uvedenými jmenovitě 

v tabulce č. 2 a po realizaci a kontrole akce obnovy vyplatit příspěvek maximálně do výše uvedené 

v tabulce č. 2. (23 pro, 1 nehlasoval RNDr. Peška) 

      Zastupitelstvo města neschválilo většinou hlasů uzavření smluv s žadateli uvedenými v tabulce 

č. 1. (21 pro, 2 zdrž. ing. Šrom, RNDr. Peška, 1 nehlasoval ing. Hampl) 

úkol č. 151 – p. Jaroslavu Hložkovi, I. místostarostovi – T: 09.07.2012 

O rozhodnutí zastupitelstva města informovat žadatele a zajistit uzavření smluv dle usnesení 

zastupitelstva města.  

ad 22 INFORMACE O MOŽNÉ TĚŽBĚ ČERNÉHO UHLÍ NA SLÁNSKU POMOCÍ METODY PODZEMNÍHO              

            ZPLYNOVÁNÍ   

           Zastupitelstvo města vyslovilo zásadní nesouhlas s vydáním povolení stanovení 

průzkumného území, se zahájením průzkumných prací na katastru města Slaného, natož 

s možnou těžbou pomocí metody podzemního zplynování uhlí (UCG).  

       Město Slaný nevydá písemný souhlas se vstupem na obecní pozemky za účelem eventuálního 

provádění průzkumných prací.  

       Zastupitelstvo města žádá ministra životního prostředí ČR o ukončení správního řízení na 

stanovení Průzkumného území Slaného. (24 pro) 

úkol č. 152 – RNDr. Ivo Rubíkovi, starostovi města Slaného – T: 01.09.2012 

Učinit všechny potřebné kroky k naplnění výše uvedených usnesení ohledně metody UCG.  

ad 23 ZÁPIS A PROTOKOL Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLANÉHO  

           K výše uvedenému podkladovému materiálu se rozvinula rozsáhlá rozprava, byla  vedena 

k prováděným kontrolám a činnostem výše uvedeného výboru a ke schvalování protokolů a zápisu. 

Vystoupili v ní: Mgr. Švarc (17.47), p. Varvařovský (17.48), ing. Dušák (17.50), p. Varvařovský 

(17.51), pan starosta (17.52) poděkoval všem, kteří se svou prací a finančními náklady podíleli na 

zhotovení největší slánky, která bude umístěna do Infocentra Slaný.  

         Zastupitelstvo města projednalo přiložený zápis a  schválilo většinou hlasů protokol o 

kontrole č. 4 Finančního výboru zastupitelstva města v předloženém znění. (20 pro, 4 zdrž. ing. 

Dušák, Mgr. Švarc, MUDr. Vašek, p. Hložek) 

 



ad 24 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLANÉHO 

            K výše uvedenému podkladovému materiálu se rozvinula rozsáhlá rozprava.  

          RNDr. Peška (17.58) vznesl ústní interpelaci v tomto znění:  

         Jaké zakázky získala firma FISA s. r. o. Slaný od města Slaný nebo jim zřizovaných organizací 

v letech 2009 – 2011 od MěÚ Slaný? Jakým způsobem proběhlo výběrové řízení, kdo se 

zaměstnanců MěÚ Slaný je zadával a jakým způsobem byla dotčena akce zrealizována? Závěrem 

sdělil, že tento úkol by doporučoval provést Kontrolním výborem.  

      Ing. Šrom (18.01) doplnil, že je nutné se i zaměřit na skutečnost, že firma může fungovat i jako 

subdodavatel a nemusí být ve výběrových řízení uvedena.  

     Pan starosta upřesnil znění úkolu pro Kontrolní výbor zastupitelstva města:  

úkol č. 153 – Kontrolní výbor zastupitelstva města – T: dle rozhodnutí KV 
Jaké zakázky v letech 2009-2011 obdržela firma FISA a. r. o. Slaný od města Slaný? Jaký 

způsobem probíhala výběrová řízení na dané akce?  Kdo se zaměstnanců MěÚ zadával podmínky, 

kriteria? Jaké byly subdodávky firmy pro město Slaný? Jaký způsobem byly dotčené akce 

zrealizovány?   

Dále v dané rozpravě dále vystoupili: p. Matějka (18.02), MUDr. Heřman (18.03), pan starosta 

(18.04), (odchází 18.05 p. Vávra), Mgr. Švarc (18.07)       

      Zastupitelstvo města projednalo zápis z Kontrolního výboru zastupitelstva města a schválilo 

většinou hlasů výše uvedený úkol pro KV. (23 pro)      
 

 

ad 25 DISKUSE 

          Ing. Dušák (18.14) zahájil rozpravu dotazem ve věci sekání veřejných prostranství např. 

v lokalitě Na Dolíkách. Mgr. Hrabánek sdělil, že celou situaci prověří.  

          Další připomínku ing. Dušák směřoval ke zpoplatnění vstupu na Husitské slavnosti. K dané 

záležitosti se rozvinula rozsáhlá rozprava. Byly připomínky k výše poplatku, k organizačnímu 

zajištění, upozornění na nevoli občanů bydlících v centru města nebo k zajištění potřebných záležitostí 

např. na poště a další záležitosti spojené finančními náklady celé akce.  

         P. Kocourek připomínkoval ekonomické náklady na využití bezpečnostní služby na husitských 

slavnostech.  

         Pan starosta sdělil, že je zatím předčasné hodnotit, dosud neproběhlo dotčenými organizátory 

celkové vyhodnocení. Dle zjištěných skutečností bylo prodáno cca 1 500 vstupenek a další byly 

rozdávány dětem a dospělým, kteří se zúčastnili  průvodu a pozvaným hostům. Současně bylo podáno 

vysvětlení, že vždy při zavádění nových věcí se objeví nespokojenost a vyplynou problémy, které 

budou na programu jednání přípravného týmu při vyhodnocení. Záměrem bude je určitě řešit. Celkem 

se Husitských slavností účastnilo cca 2 100 až 2 600 návštěvníků a cca 40 hostů města. 

       P. Varvařovský (18.20) se dotázal, jak je plněna daná vyhláška o hracích automatech a kdo 

provádí kontrolu?   

      Pan tajemník (18.20) odpověděl, že plnění přijaté vyhlášky je vzhledem k současné legislativě 

problematické. Přijatá OZV je v tomto okamžiku blokována udělenými povoleními na provoz 

výherních hracích automatů (VHP) a výherních videoloterních zařízení (VLT). Tato povolení vydává 

ve správním řízení městský úřad (u VHP max. na 1 rok) resp. ministerstvo financí (u VLT max. na 3 



roky). Většina provozovatelů zařízení využila těchto maximálních lhůt a přístroje mají povoleny. Podle 

stanoviska MF v souladu s platnou legislativou jsou vydaná rozhodnutí nadřazena OZV. Nově 

vydávaná rozhodnutí již reflektují omezení v přijaté vyhlášce a teprve provoz VLT a VHP, povolených 

nově bude lze kontrolovat v souladu s přijatou vyhláškou. 

      Ing. Dušák (18:25) se dotázal na dopracování obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejnosti, která byla stažena z programu z důvodu nějakých nejasností ze 

strany Ministerstva vnitra.  

      Pan tajemník odpověděl, že na 9. zasedání zastupitelstva města 21.12.2011 bylo většinou hlasů 

zastupitelstva města schváleno, aby vyhláška byla stažena z programu a nebyla projednávána. Přislíbil, 

že danou záležitost prověří a zpráva bude na programu některého zasedání zastupitelstva.  

      Mgr. Švarc (18.30) opětovně připomínkoval měsíčník Slánské radnice a rozhodování a přístup 

paní šéfredaktorky k zaslaným článkům. Závěrem připomínkoval nesprávné uvedení jeho hlasování 

na minulém zasedání k bodu č. 6.   

      Pan starosta oponoval k vyjádření o hlasování (důkazem je zvukový záznam ze zasedání) a sdělil, 

že k tomuto bodu se zdrželi pouze 3 a byli to ing. Bartoníček, p. Hložek, MUDr. Heřman. (odchází 

MUDr. Heřman 18.30) 

      Ing. Dušák (18.33) se připojil k výše uvedenému panem Švarcem a sdělil, že plně souhlasí 

s vyjádřením pí Dobešové ve Slánské radnici. Doporučoval zpoplatnit Slánskou radnici za 

symbolickou částku ve výši 5,- Kč. A tím si ověřit, zda si ji občané budou kupovat a budou mít o ní 

zájem v dané úrovni.  Dále uvedl, že zásadně nesouhlasí s rozhodnutím, že jako zastupitel nemůže 

ovlivnit složení redakční rady Slánské radnice. Vyslovil dále nesouhlas, aby rozhodování o náplni 

Slánské radnice bylo jen v kompetenci současné šéfredaktorky. (odchází RNDr. Peška 18.34) 

     Pí Dobešová (18,36 občanka) sdělila, že není správné, že paní šéfredaktorka se nezúčastnila ani 

jednou zasedání zastupitelstva a zásadně není vhodné, aby o obsahu Slánské radnice rozhodovalo jen 

složení redakční rady (ing. Kolačkovský, p. Horňák, pí Kučerová)  

        Pan tajemník odpověděl, že složení redakční rady nejsou žádné volené funkce. Na základě 

podnětů a připomínek sdělil, bude připraven podkladový materiál na jednání rady o podobě Slánské 

radnice a případně návrhů na doplnění složení redakční rady. 

         P. Klusák (18.39) pozval přítomné na kvalifikační utkání Mistrovství Evropy do 19 let ve 

fotbale a to 25. a 30. května na stadionu.   

           Ing. Nosek (18.40 občan) přednesl informace k vydání Slánské radnice a citoval (část ze zápisu 

zastupitelstva města z 11.03.1999), že ve Slánské radnici budou uvedeny informace z jednání rady 

města, zastupitelstva, ale i z jednání komisí při radě města. V  žádném z výtisků není výstup z jednání 

Kontrolního a Finančního výboru.  

         P. Sunkovský (18.46) se dotázal na další využití bývalého okresního domu. 

         Pan starosta odpověděl, že daná záležitost je stále řešena, ale bohužel není žádný vhodný 

zájemce, který by předložil komplexní záměr s dotčeným objektem.  

 

Pan starosta ukončil 11. zasedání zastupitelstva města královského města Slaný poděkoval za účast 


