
 

Město 

     VELKÉ PAVLOVICE 

                 Výpis ze zápisu č. 10/16 

 

z X. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo  

ve čtvrtek 21. ledna 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 

 

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem 

na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.) Zahájení  
 

- zasedání zahájil a řídil starosta města Jiří Otřel. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města 

a konstatoval, že je přítomno 16 ze 17 členů ZMě, a toto je usnášeníschopné. Za 
zapisovatele z jednání byla určena Jitka Krátká. Pro navržený program jednání, který byl 

všem členům zaslán písemně, hlasovalo všech 16 přítomných členů, proti – 0, zdržel se – 0. 
Do návrhové komise byli navrženi Jiří Hanzálek a Ing. Pavel Lacina, hlasování pro - 16, proti 

– 0, zdržel se  - 0, za ověřovatele zápisu Ing. Jaroslav Benda a Ing. Václav Stehlík, 

hlasování pro - 16, proti – 0, zdržel se – 0. Jednání bylo řádně svoláno pozvánkami, 
zveřejněno na úřední i elektronické úřední desce a hlášeno místním rozhlasem. Ze strany 

ověřovatelů zápisu z minulého jednání nebylo k zápisu vzneseno připomínek. 

2.) Kontrola úkolů  

 
minulé zasedání ZMě uložilo: 

- tajemníkovi MěÚ jednat ve věci převodu pozemku od státu na Město V.P., žádost o převod 

pozemku byla odeslána 
- tajemníkovi MěÚ zajistit účinnost obecně závazných vyhlášek - OZV byly řádně vyvěšeny a 

jsou účinné  
- radě města zabývat se dotazy a připomínkami občanů - rada města se připomínkami 

průběžně zabývala, plnění je zveřejňováno na webových stránkách města ve výpisech 

z jednání RMě  
- radě města jednat o vystoupení města ze společnosti Zdravotní středisko Velké Pavlovice 

s.r.o. – Ing. Halm upozornil na dopis od zástupců ZS, kteří členové ZMě obdrželi a seznámil 
členy ZMě o dalších uskutečněných jednáních a o záměru zajistit zdravotní péči ve městě, 

lékaři – dohoda, čas do konce února, Ing. Procházka podal návrh, že by vedení města mělo 
uvažovat o vybudování nového objektu zdravotního střediska, protože se lékaři nemohou 

dohodnout, Ing. Benda sdělil, že tento problém se řeší již od listopadu 2013, do února je 

ještě možné počkat, pak by se celá záležitost měla dořešit 
 

3.) Rozpočtové opatření č. 10/2015 
  

Starosta Jiří Otřel předal slovo členovi RMě Ing. Halmovi, který seznámil členy ZMě s jednotlivými 

paragrafy rozpočtového opatření č. 10/2015, které provedla rada města dne 31.12.2015 na základě 
zmocnění ZMě, celkové příjmy zvýšení o 386 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 427 tis. Kč, celkové 

financování zvýšení o 41 tis. Kč 
 

                 hlasování pro 16,  proti  0,  zdržel se 0 



4.) Rozpočtové opatření č. 1/2016 

 

Člen RMě Ing. Halm dále seznámil členy ZMě s rozpočtovým opatřením č. 1/2016, celkové příjmy 
zvýšení o 404,6 tis. Kč, celkové výdaje beze změny, celkové financování snížení o 404,6 tis. Kč 

 
               hlasování pro 16,  proti  0,  zdržel se 0 

 

5.) Prodej majetku města 
 

Jiří Otřel předal slovo místostarostovi, který seznámil členy ZMě se záměry města o odprodeji 
nemovitostí: 

 
prodej pozemku KN parc.č. 1896 o výměře 41m2 v k.ú. Velké Pavlovice z důvodu dořešení vlastnických 

vztahů k pozemku pod garáží, za cenu 250Kč/m2 

 
hlasování  pro  16,    proti   0,      zdržel se 0 

 
prodej pozemku KN parc.č. 2226/2 o výměře 33m2 a parc.č. 2227 o výměře 128m2 vše v k.ú. Velké 

Pavlovice z důvodu dořešení vlastnických vztahů k zahradě u RD za cenu 250,- Kč/m2 

 
hlasování  pro   16,     proti  0,     zdržel se 0  

 
prodej pozemku KN parc.č. 907/7 o výměře 358m2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 

2063-241/2015 ze dne 16.12.2015 z důvodu úpravy prostranství za prodejnou 
 

hlasování  pro  16,     proti  0,     zdržel se  0 

 
Jiří Otřel informoval členy ZMě o jednání s p. Kubešou ve věci směny pozemků pod chodníky (vlastník 

pan Kubeša), pozemky musí vlastnit město z důvodu vyúčtování dotace, dále informoval o jednání 
ve věci odročení zasedání soudu s p. Kubešou (únor 2016). Seznámil členy ZMě se záměrem směny 

pozemků parc.č. 668 o výměře 1225m2 a parc.č. 669 o výměře 1575m2, k.ú. Velké Pavlovice pod 

chodníky a veřejným prostranstvím ve vlastnictví p. Kubeši za pozemek parc.č. 727/1 o výměře 
1803m2, k.ú. Velké Pavlovice ve vlastnictví Města Velké Pavlovice, starosta dal o vyvěšení záměru  

 
                              hlasovat  pro  16,     proti  0,     zdržel se  0 

 

6.) Různé  
 

- volba členů do výboru  
 

Jiří Otřel upozornil, že musí být zvolen člen do kontrolního výboru (starosta nesmí být členem 
kontrolního výboru), vyzval proto členy ZMě, aby předložili své návrhy na člena kontrolního výboru 

s tím, že by nebylo vhodné, aby za člena výboru byl zvolen bývalý starosta nebo bývalý neuvolněný 

místostarosta.  
 

Ing. Procházka podal návrh na odvolání těch členů výborů, jejichž strana převzala vedení města nebo 
tvoří s touto stranou koalici (starosta, místostarosta, rada) a dále navrhl, aby za členy výboru byla 

zvolena současná opozice z důvodu kontroly současného vedení. Navrhuje proto odvolání Ing. 

Stehlíka a Ing. Petra Halma. Ing. Stehlík sdělil, že s návrhem nesouhlasí a sdělil, že KSČM s nikým 
koalici neuzavřela, členka ZMě Ing. Šmídová reagovala na dopisy (prohlášení či vyjádření), které 

dostali občané do domácností, a informovala, že strana KSČM nesouhlasila se záměry a 
plány bývalého vedení města, proto se rozhodla k odvolání starosty. 

 

Starosta dal hlasovat pro odvolání Ing. Stehlíka: 
 

hlasování pro   7,   proti  8 (Hádlík, Rilák, Schaffer, Halm, Hasil, Otřel, Šmídová, Dostoupil)     
                      zdržel se 1 (Stehlík)  



Starosta dal hlasovat pro odvolání Ing. Petra Halma: 

 

hlasování  pro   7,   proti 9  (Hádlík, Rilák, Schaffer, Halm, Hasil, Otřel, Šmídová, Stehlík, Dostoupil)       
                                        zdržel se 0  

 
Ing. Bedřich konstatoval, že nevidí vstřícnost dohody v hlasování mezi členy ZMě. 

 

Ing. Procházka navrhl za člena kontrolního výboru Ing. Dušana Bedřicha: 
  

hlasování     pro 7, proti 9  (Hádlík, Rilák, Schaffer, Halm, hasil, Otřel, Šmídová, Stehlík, Dostoupil)     
                                       zdržel se 0 

 
Ing. Hádlík navrhl zvolit členem kontrolního výboru Jana Melichara - funkci nepřijímá, pracuje 

v kulturní komisi. 

Dále byl navržen členem kontrolního výboru: Jiří Hanzálek – funkci nepřijímá 
 

Ing. Hádlík navrhl zvolit členem kontrolního výboru Ing. Antonína Schaffera – funkci přijímá 
 

hlasování     pro 9,    proti   7 (Procházka, Melichar, Hanzálek,  Bedřich, Benda, Lacina, Zborovský),     

                                            zdržel se  0 
 

- volba zástupce do společností, v nichž má město podíl  
 

Jiří Otřel informoval, že je zvykem zvolit jako zástupce do společností, ve kterých má město podíl, 
starostu a jako náhradníka místostarostu. 

Ing. Lacina připomněl, že Ing. Procházka ve společnosti Hantály a.s. je předseda představenstva, že je 

výhodou, když město má v takové společnosti zastoupení. Ing. Bedřich měl připomínku, že by ve 
společnosti měla být osoba povolaná, která dobře zná problematiku. Ing. Benda vysvětlil funkci 

zástupce města na jednání valných hromad (má právo hlasovat) a funkci předsedy představenstva 
ve společnosti (nemá právo hlasovat) a navrhl text, který je možné schválit:  

„výkon akcionářských práv ve společnosti Hantály a.s. vykonává starosta Jiří Otřel a místostarosta Petr 

Hasil“, starosta Jiří Otřel dal hlasovat: 
 

hlasování pro  16,   proti  0,  zdržel se 0 
 

Jiří Otřel navrhl odvolání Ing.. Procházky jako zástupce města na jednání valných hromad  

ve společnosti VAK Břeclav a.s., Čechova 23, Břeclav 
 

hlasování pro  9,      proti   5,  (Lacina, Hanzálek, Melichar, Bedřich, Zborovský)   
                                                  zdržel se  2 (Procházka, Benda) 

 
Dále navrhl hlasovat o zvolení zástupce města na jednání valných hromad do společnosti VAK Břeclav 

a.s., Čechova 23, Břeclav starostu Jiřího Otřela 

 
hlasování pro  15,      proti   1,  (Bedřich)   zdržel se  0  

 
Jiří Otřel navrhl odvolání Ing. Procházky jako zástupce města na jednání valných hromad  

do společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 

  
hlasování pro  9,      proti   6, (Procházka, Bedřich, Melichar, Hanzálek, Zborovský, Lacina)     

                                                  zdržel se  1 (Benda)  
 

Dále navrhl hlasovat o zvolení zástupce města na jednání valných hromad do společnosti Česká 
spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 starostu Jiřího Otřela 

 

hlasování pro  14,      proti   1,  (Bedřich)   zdržel se  1 (Melichar)  
 



Jiří Otřel navrhl hlasovat o výkonu akcionářských práv ve společnosti Vinné sklepy Františka 

Lotrinského, a.s., Nádražní 1, Velké Pavlovice, které bude vykonávat starosta Jiří Otřel  

a místostarosta Petr Hasil   
 

hlasování pro 16,   proti    0,   zdržel se 0 

 
7.) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuse 

  
Starosta Jiří Otřel informoval o jednání a zajištění pořizování Změny č. 1 Územního plánu – nutné 

zdůvodnění změn, ve kterých je v záměru zábor zemědělské půdy, vypracování zdůvodnění u změn, 

které požaduje město, přislíbil vypracovat Ing. Procházka, u žadatelů, kteří o změnu požádali a budou 
si tuto změnu hradit, zdůvodní si sami žadatelé. 

 
Starosta informoval o přípravě investiční akce „Vybudování WC v garáži na autobusovém nádraží“, 

stavební povolení je vydáno, je zpracováván rozpočet, záleží na rozpočtu a na financích, které bude 

nutno investovat do stavby, náklady mohou dosáhnout výše až 500 tis. Kč. Ing. Benda sdělil, že 
vestavba WC do garáže snad nebude stát 500 tis. Kč, vybudování se na zasedání ZMě řeší dlouho, 

částku zjistíme, až bude rozpočet, Ing. Procházka sdělil, že vybudování WC mělo být provedeno 
vlastními silami, pracovníky Služeb města, proto by náklady neměly být vysoké 

 
Ing. Benda se vyjádřil k nedávným událostem ve městě, k obsahu jednotlivých letáků, které dostávali 

kolem přelomu roku občané do svých stránek. 

 
Ing. Procházka seznámil přítomné s plánovanými strategickými záměry a dalšími plány bývalého 

vedení a tyto záměry zdůvodnil, sdělil přítomným své vyjádření k událostem ve městě a navázal na 
článek z Břeclavského deníku, kde byl zveřejněn rozhovor se starostou města Jiřím Otřelem. Zeptal se 

nového vedení, jaké má záměry a plány a co chce vytvářet pro občany. Dále zdůraznil, že se mu nelíbí 

šíření informací, že je město zadluženo. Připomenul situaci, kdy nastupoval do funkce, informoval o 
výši úvěrů města v té době a dnes a vyzval starostu, aby sdělil, jaké má současné vedení plány a 

záměry do budoucna. 
Starosta Jiří Otřel sdělil, že v současné době se vedení města zabývá řešením problému se zatékáním 

do sportovní haly, které vzniklo po zateplení budovy, uvažuje se o rekonstrukci střechy, nastoupí 
odborná firma, která navrhne způsob opravy. Také se vedení zabývá rekonstrukcí sociálního zařízení a 

šaten u sportovní haly ZŠ. Dále bylo zjištěno, že je nutné provést celou novou elektroinstalaci a 

opravu kuchyně (obklady, podlahy, rozvody, zařízení) v budově MŠ.  
Ing. Procházka sdělil, že tato rekonstrukce byla v plánu a bylo s ní počítáno v rozpočtu na rok 2016, 

kde byla tato položka na minulém zasedání ZMě snížena. Následovala diskuze o plánovaných akcích ve 
městě bývalým a současným vedením a o navazujících projektech, např. o plánované bytové výstavbě 

na ulici Tovární za Drůbežářskými závody a napojení na stávající kanalizaci, o opravách a údržbě 

budov ve vlastnictví města. Ing. Procházka se dotázal, zda již byla zahájena jednání ohledně 
vybudování nového autobusového nádraží. Starosta sdělil, že prozatím ne, neboť dosud nikdo 

nejednal s občany, kterých by se výstavba týkala, a neptal se na jejich názor. 
 

Občanka V.P. paní M.H. ze dotázala nového vedení, jakým právem zde sedí, zda se ptali občanů na 

jejich názor, zda chtěli změnu ve vedení města. 
 

Ing. J.N. upozornil, že bývalé vedení připravilo město v letech 2014-2015 o 2 mil. Kč, což nepočítá 
zpronevěřené peníze ředitelem ZŠ. Ing. Procházka sdělil, že korekci ze SFŽP nepopírá a vysvětlil 

situaci, která byla několikrát na minulých zastupitelstvech diskutována a vysvětlena. 
 

Místostarosta Petr Hasil informoval, že záměry a plány nového vedení budou probírány na příštím 

zasedání RMě, nyní se vedení zabývá řešením problémů, které navazují na již zahájené akce –  
např.  vybudování VO v souvislosti s přeložkou NN ul. části Hlavní a Dlouhá, ul. Horní, Sokolská, 

demolice RD Pekaříkovo, rekonstrukce elektriky a kuchyně v MŠ, oprava konstrukce rozhledny, oprava 
rotund a zdi hřbitova. Ing. Procházka upozornil, že oprava rotund a hřbitovní zdi není v rozpočtu. 

 



Ing. Lacina informoval o setkání s občany a předal slovo Ing. Bendovi, který přítomné seznámil 

s připomínkami uplatněnými na tomto setkání (mj. návrh řešit dětská hřiště zřízením pracovní 

skupiny). Ing. Benda informoval o návštěvě poslankyně Evropského parlamentu Martiny Dlabajové ve 
městě- schváleno RMě. Ing. Benda dále požádal o zodpovězení dotazů k výpisu ze zápisu z jednání 

RMě 37/2016 – veškeré dotazy byly zodpovězeny. 
 

Ing. Bedřich seznámil přítomné se svým názorem na situaci ve městě a s problémy se zveřejněním 

svého vyjádření na stránkách města, následovala diskuze o zveřejňování příspěvků na webových 
stránkách, ve zpravodaji a na sociálních sítích. Ing. Bedřich navrhl členům ZMě odsouhlasit na 

dnešním zasedání ZMě text upravující tuto situaci: 
 

„Členové ZMě schvalují, aby všichni členové zastupitelstva města měli stejné právo zveřejňovat svoje 
názory ve zpravodaji a na internetových stránkách Města Velké Pavlovice.“ 

 

   hlasování pro   15,   proti  0,     zdržel se 1 (Šmídová) 
 

Člen ZMě Zborovský se vyjádřil k situaci ve městě a informoval, že za stranu KDU-ČSL kandidoval jako 
nestraník druhé volební období, změnu ve vedení města nečekal, nebyl o ni informován a upozornil na 

rozkol místní organizace KDU-ČSL.  

 
Ing. Zdeněk Hicl Ph.D., jako zástupce místní organizace ODS, sdělil svůj názor na současnou situaci ve 

městě. 
 

Občan města pan A. H. se dotázal na možnost sepsání petice občanů k současné situaci. Ing. Benda 
sdělil, že sepsání názoru občanů formou petice je možné, situaci ve městě to však nezmění. 

 

8.) Usnesení  
 S přijatými usneseními seznámil členy ZMě Ing. Pavel Lacina 

 
9.)Závěr 

Jiří Otřel poděkoval všem přítomným členům za účast na X. jednání ZMě a toto ve 20.35 hodin ukončil.  

Zapsala: Jitka Krátká 
 

Dne: 27. 1. 2016 

 

…………………………………………….     ………………………………………… 

         místostarosta         starosta 

…………………..……………………………..………………………………. 

Ověřovatelé 

 

 

 

 

 

 

 

 



Město 

VELKÉ PAVLOVICE 
 

   Přijaté usnesení  
 

z X. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 21. ledna 2016 
v 18,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ. 

 
Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi schvaluje: 

 

1) rozpočtové opatření 10/2015, provedené radou města dne 31.12.2015, celkové příjmy zvýšení 
o 386 tis Kč, celkové výdaje zvýšení o 427 tis. Kč, celkové financování zvýšení o 41 tis. Kč. 

Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze 
v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze. 

 
hlasování pro   16,    proti  0,    zdržel se  0   

    

2) rozpočtové opatření č. 1/2016, celkové příjmy zvýšení o 404,6 tis. Kč, celkové výdaje beze 
změny, celkové financování snížení o 404,6 tis. Kč. Závaznými ukazateli jsou hodnoty 

paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku 
rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze. 

 

hlasování pro   16,    proti   0,    zdržel se 0  
   

3) Prodej majetku města dle záměru o prodeji nemovitostí a výsledku dnešního jednání: 
 

a. prodej pozemku KN parc.č. 1896 o výměře 41m2 v k.ú. Velké Pavlovice z důvodu 
dořešení vlastnických vztahů k pozemku pod garáží, za cenu 250Kč/m2 

 

hlasování  pro  16,    proti   0,      zdržel se 0 
 

b. prodej pozemku KN parc.č. 2226/2 o výměře 33m2 a parc.č. 2227 o výměře 128m2 
vše v k.ú. Velké Pavlovice z důvodu dořešení vlastnických vztahů k zahradě u RD za 

cenu 250,- Kč/m2 

 
hlasování  pro   16,     proti  0,     zdržel se 0  

 
c. prodej pozemku KN parc.č. 907/7 o výměře 358m2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle 

geometrického plánu č. 2063-241/2015 ze dne 16.12.2015 z důvodu úpravy 

prostranství za prodejnou 
 

hlasování  pro  16,     proti  0,     zdržel se  0 
 

4) záměr směny pozemků parc.č. 668 o výměře 1225m2 a parc.č. 669 o výměře 1575m2, k.ú. 
Velké Pavlovice pod chodníky a veřejným prostranstvím za pozemek parc.č. 727/1 o výměře 

1803m2, k.ú. Velké Pavlovice ve vlastnictví města Velké Pavlovice 

 
hlasování  pro  16,     proti  0,     zdržel se  0 

 
5) volbu člena do již zřízeného tříčlenného kontrolního výboru od 1. 2. 2016  

– Ing. Antonín Schäffer 

  
hlasování    pro     9,      proti  7,  (Benda, Procházka, Melichar, Bedřich, Hanzálek, Lacina,     

                                                 Zborovský)     zdržel se    0 



6) výkon akcionářských práv ve společnosti Hantály a.s. Tovární 345/22, Velké Pavlovice 

vykonává starosta Jiří Otřel a místostarosta Petr Hasil 

 
hlasování  pro   16,      proti  0,     zdržel se   0 

 
7) odvolání zástupce města na jednání valných hromad do společnosti VaK Břeclav a.s., Čechova 

23, Břeclav - Ing. Pavla Procházky 

 
hlasování pro  9,      proti   5,  (Lacina, Hanzálek, Melichar, Bedřich, Zborovský)  

                                                     zdržel se  2 (Procházka, Benda) 
 

8) zvolení zástupce města na jednání valných hromad do společnosti VaK Břeclav a.s., Čechova 
23, Břeclav – Jiřího Otřela 

 

hlasování  pro  15,      proti  1 (Bedřich),    zdržel se  0 
 

9) odvolání zástupce města na jednání valných hromad do společnosti Česká spořitelna, a.s. 
Olbrachtova 1929/62, Praha 4 - Ing. Pavla Procházky 

 

hlasování    pro  9,      proti   6, (Procházka, Bedřich, Melichar, Hanzálek, Zborovský, Lacina)       
                                              zdržel se  1 (Benda)  

 
10) zvolení zástupce města na jednání valných hromad do společnosti Česká spořitelna, a.s. 

Olbrachtova 1929/62, Praha 4 – Jiřího Otřela 
 

hlasování  pro   14,   proti  1 (Bedřich),   zdržel se  1 (Melichar) 

 
11) výkon akcionářských práv ve společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského,a.s., Nádražní 1, 

Velké Pavlovice vykonává starosta Jiří Otřel a místostarosta Petr Hasil 
   

hlasování pro 16,   proti    0,   zdržel se 0 

 
12) všichni členové zastupitelstva města mají stejné právo zveřejňovat své názory ve zpravodaji a 

na internetových stránkách Města Velké Pavlovice 
 

  hlasování pro   15,   proti  0,     zdržel se 1 (Šmídová) 

 
 

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi neschvaluje: 
 

13) odvolání člena Ing. Petra Halma finančního výboru 
 

hlasování pro   7,    proti  9,  (Hádlík, Rilák, Schaffer, Halm, Otřel, Hasil, Šmídová, Dostoupil, Stehlík)             

                                          zdržel se  0 
 

14) zvolení člena kontrolního výboru Ing. Dušana Bedřicha 
 

hlasování pro   7,  proti  9  (Hádlík, Rilák, Schaffer, Halm, Otřel, Hasil, Šmídová, Dostoupil, Stehlík)      

                                        zdržel se  0 
 

Zastupitelstvo ukládá:  
 

radě města:  
- zabývat se průběžně dotazy, námitkami a připomínkami občanů podaných 

prostřednictvím zastupitelů města na dnešním zasedáni zastupitelstva 

tajemníkovi MěÚ:  
- realizovat prodej majetku města dle závěrů z dnešního jednání 

 



 

 

 
………………………………….                                                         ……………………………… 

místostarosta                                                                               starosta 
 

 

 
 

……………………………………………………………………………………… 
                                        Ověřovatelé 


