
 

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ č. 2 

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko 

 
Vážení spoluobčané, upřímně Vás vítáme nad stránkami druhého informačního zpravodaje 

Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko! 

V prvním čísle jsme Vás informovali o vzniku Dobrovolného svazku obcí 
Šlapanicko a jeho hlavních činnostech v dohledné době. Bylo zmíněno 
především zapojení DSO Šlapanicko do projektu Svazu měst a obcí ČR 
s názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“, zkráceně též „Centra společných služeb“ (CSS). Pokusili jsme 
se Vám objasnit vizi, princip fungování a také přínosy a užitečnost takto 
vzniklých kontaktních míst.  

Cyklostezky Šlapanicko 

Aktuálně CSS manažersky zajišťuje přípravy společných projektů, například již v prvním čísle také 
zmíněného projektu, který propojí obce DSO Šlapanicko prostřednictvím výstavby cest a sítě 
bezpečných cyklostezek pro nemotorovou dopravu, zejména pro lepší dojížďku za prací, do škol a za 
službami mezi obcemi správního obvodu. Toto spojení je v současnosti možné často jen po silnicích a 
většinou není umožněn ani pohodlný přestup mezi cyklistickou a veřejnou hromadnou dopravou. 
V této věci řeší CSS také veškeré majetkoprávní vztahy ohledně dotčených pozemků, výběrové řízení 
na projektanta, žádost o dotaci, veškerou komunikaci s poskytovatelem dotace i řídícími orgány 
nástroje ITI Brněnské metropolitní oblasti, který peníze z evropských fondů rozděluje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt vybudování cyklostezek je nyní ve fázi podané žádosti o územní rozhodnutí s 
předpokládaným zapojením města Šlapanice a obcí Jiříkovice, Blažovice, Bedřichovice, Ponětovice, 
Kobylnice, Prace, Sokolnice a částečně i Telnice (viz obrázek výše). V současnosti se také řeší 
připomínky dotčených orgánů. Žádost o dotaci na projekt by měla být podána do konce října roku 
2017 a stavba je plánována na příští rok 2018. Druhá fáze projektu je zaměřena především na návrh 
systému bezpečných cest na Ostopovicku s napojením na město Brno a Modřicko (tedy především 
Moravany – Nebovidy – Ostopovice – Želešice – Troubsko – Brno). 

CSS a občané  

Nejen zástupcům obcí, ale také Vám, občanům 
může nabídnout naše kontaktní centrum 
společných služeb pomoc. Můžete se na nás 
obrátit například v případě omezené 
dostupnosti vlastního úřadu ve Vaší obci. Rádi 
bychom zapracovali na zvýšení povědomí o 
fungování našeho centra, aby mohl být lépe 
naplňován potenciál jeho vzniku. Z různých 
oblastí, se kterými se můžete na nás obracet, 
lze jmenovat poradenství v dotační oblasti pro 
různé spolky – například divadelní či sportovní 
(Sokol, Orel), také pro domovy důchodců, 
školy, či sbor dobrovolných hasičů, kterým CSS 
může poradit na jaké dotační tituly se zaměřit, 
jak dosáhnout na externí zdroje, jak sepsat 
projektovou žádost a další potřebné 
informace. Na této úrovni na území DSO 
Šlapanicko se aktuálně řeší zejména úprava 

intravilánů obcí, revitalizace zeleně v obci, 
ochrana proti povodním, nákup kompostérů, 
úpravy budov pro bezbariérový pohyb a další 
projekty, které mohou výrazně pozvednout 
spokojenost občanů ve svém regionu. Na CSS 
se také můžete obrátit v případě, že 
potřebujete vytvořit nebo překontrolovat 
jakékoliv smlouvy, dohody a další listiny, nebo 
také s dotazem jak postupovat v různých 
řízeních.  

Rádi bychom Vám také připomněli, že na 
stránkách DSO Šlapanicko i každé členské obce 
je vyvěšen seznam veřejných služeb, který byl 
vytvořen jako příloha prvního čísla tohoto 
zpravodaje. Najdete tam veškerá školská, 
zdravotnická i sociální zařízení, působící na 
území Šlapanicka. 

 

Setkání starostů v rámci projektu CSS 

Další z mnoha aktivit CSS je také 
organizace pravidelných setkání 
starostů, která probíhají dvakrát 
ročně a jsou spojena s jednáním Valné 
hromady Dobrovolného svazku obcí 
Šlapanicko. Termín, místo a program 
setkání starostů bude vždy 
s předstihem rozeslán členským 
obcím, vyvěšen na webu DSO Šlapanicko a bude také dostupný na úředních deskách členských obcí 
tak, aby se setkání mohli zúčastnit i občané, zástupci odborné veřejnosti a zájmových organizací a 
zapojit se tak do debat o dalším rozvoji území Dobrovolného svazku Šlapanicko.  

V loňském roce proběhlo úvodní setkání starostů, které bylo spojeno s jednáním páté Valné hromady 
DSO Šlapanicko. Na tomto úvodním setkání byl představen projet CSS, jeho cíle a indikátory všem 
zúčastněným zástupcům obcí a následně byla nastíněna také vlastní vize fungování kontaktního 
centra a agenda, se kterou se mohou na CSS obracet zástupci obcí i veřejnost. V prosinci 2016 se 
v průběhu šesté Valné hromady uskutečnilo i druhé setkání starostů, jehož obsahem bylo i 
projednání zprávy o činnosti CSS a vyhodnocení rozdaných dotazníků ohledně spokojenosti zástupců 
obcí s kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb. Poté bylo diskutováno o dalších možných návrzích 



na změnu či posílení efektivního fungování CSS. V rámci diskuze vzešly dotazy a návrhy na školení 
v oblasti právního poradenství a školení na téma veřejných zakázek. Třetí setkání je naplánováno na 
přelom května a června tohoto roku při jednání Valné hromady. Termín, místo konání a program 
bude ještě upřesněn. 

 

Kontaktní místo 

Centrum společných služeb DSO Šlapanicko 
Městský úřad Šlapanice 
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 
 

RNDr. Filip Chvátal                    Ing. Monika Drápalová 
manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko   specialistka pro rozvoj regionu 
E-mail: chvatal@slapanice.cz     E-mail: drapalova@slapanice.cz 
Telefon: 731 066 513                  Telefon: 731 035 355 
 


