
 

Město 

     VELKÉ PAVLOVICE 

                 Výpis ze zápisu č. 12/16 

 

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

v úterý 28. června 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 17 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 17 přítomných členů, proti – 0, zdržel se – 0. 

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Dušan Bedřich a Ing. Ladislav Hádlík, hlasování pro - 

16, proti – 0, zdržel se  - 1 (Bedřich), za ověřovatele zápisu Ing. Václav Stehlík a Jana 
Crháková, hlasování pro - 16, proti – 0, zdržel se – 1 (Crháková). 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: 

 
- 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 
- zabývat se nápravou inventarizace a účetnictví příspěvkových organizací města, jak vyplývá 

ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 – bude řešeno v době školních 
prázdnin, v měsíci červenci a srpnu  

- zajistit vhodnou firmu ke zpracování návrhu řešení zatékání do sklepů v ul. Zelnice 
- radě města pokračovat v řešení situace ve společnosti Zdravotní středisko V.P. s.r.o.  

– 10.5. se konala valná hromada, byl zvolen 2. jednatel MUDr. Hučíková, je zpracován 

návrh nové Společenské smlouvy a připraven k odsouhlasení, dále se hledá nový lékař do 
ordinace po MUDr. Pláteníkové, Ing. Procházka se dotázal, jaký záměr má město do 

budoucna se ZS – starosta odpověděl, že město trvá na prodeji podílu společnosti tak, jak 
bylo ZMě odsouhlaseno, Ing. Benda sdělil, že dle zákona společnost Zdravotní středisko 

s.r.o. „neexistuje“ a že trvá na její likvidaci, která umožní majetkové řešení podílu a 

pohledávek 250 tis. Kč a doporučuje proto vedení města trvat na likvidaci. Následovala 
diskuze o zrušení společnosti a prodeji majetku společnosti  

- tajemníkovi MěÚ realizovat prodeje majetku města dle závěrů z jednání ZMě – prodeje jsou 
průběžně prováděny 

 



3.) Rozpočtové opatření č. 3/2016  

 

Starosta Jiří Otřel předal slovo členovi RMě Ing. Halmovi, který seznámil členy ZMě s rozpočtovým 
opatřením č. 3/2016 provedené radou města 30.5.2016, celkové příjmy zvýšení o 1.723 tis. Kč, 

celkové výdaje zvýšení o 1.723 tis. Kč, celkové financování beze změny. 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 17,  proti  0,  zdržel se 0 

 
 

4.) Rozpočtové opaření č. 4/2016 
 

Ing. Halm informoval o poskytnutí členského příspěvku na rok 2016 pro DSO Mikroregion Hustopečsko 

ve výši 30.000,- Kč 
hlasování pro 17,   proti   0,     zdržel se  0 

 
členové ZMě byli seznámeni se zvýšením příspěvku pro rok 2016 vlastní příspěvkové organizaci 

Gymnázium Velké Pavlovice o 50 tis. Kč na 1.930tis. Kč na vydání brožury v souvislosti s výročím 

založení Gymnázia Velké Pavlovice 
Ing. Procházka se dotázal, proč bylo odebráno 50 tis. Kč z paragrafu MŠ. Místostarosta sdělil, že 

finance v MŠ byly rezervovány na rekonstrukci kuchyně, probíhá projektová příprava, realizace 
v příštím roce, v rozpočtu MŠ byla rezerva 

 
hlasování pro 17,   proti   0,     zdržel se  0 

 

dále byli členové ZMě seznámeni se zvýšením příspěvku pro rok 2016 vlastní příspěvkové organizaci 
Ekocentrum Trkmanka o 563 tis. Kč na 2.363 tis. Kč v souvislosti se ztrátovým hospodařením 

 
hlasování pro 17,   proti   0,     zdržel se  0 

 

J. Otřel informoval členy ZMě, že v souvislosti s volebním programem stran, kde byla zmíněna čistota 
města, se zabývala RMě nákupem zametacího vozu. Seznámil přítomné s parametry vozu a referencí 

okolních obcí a měst, bude zahájeno zadávací řízení, dodávka cca v půlce září 2016, RMě navrhuje 
ZMě odsouhlasit zakoupení zametacího vozu, J. Hanzálek se dotázal, zda toto vozidlo bude univerzální 

nebo jen zametací vůz – starosta sdělil, že v současné době bude zakoupen jen zametací vůz, ale je 

možné dokoupení i různých dalších zařízení, Ing. Lacina sdělil, že se domnívá, že jsou důležitější 
priority, např. Vrbova ulička, Ing. Bedřich  se zeptal, proč se na zametání nevyužijí Hantály, a.s. – 

místostarosta sdělil, že Hantály nemohou jezdit po chodníku a po zimním období bylo zametáno 2x a 
utraceno 60 tis. Kč, Ing. Procházka upozornil, že provoz zametacího vozu bude stát město další 

náklady, s nákupem sice souhlasí, ale nesouhlasí s přijetím úvěru na nákup vozu, domnívá se, že úvěr 
by si město mělo vzít na jiné investice. Diskuze o pořízení zametacího vozu a nákupu jiných 

technických zařízení. ZMě projednalo záměr nákupu zametacího vozu 

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

 
starosta dále informoval o záměru města - přijetí úvěru na nákup zametacího vozu, uzavření smlouvy 

o úvěru č. 0422874429 mezi městem a Českou spořitelnou na úvěrovou částku ve výši 1.600 tis. Kč se 

splatností do 31.10.2019 
 

hlasování pro 9,   proti   6 (Bedřich, Procházka, Hanzálek, Crháková, Melichar, Zborovský),     
zdržel se 2 (Benda, Lacina) 

 
člen ZMě Ing. Halm seznámil členy ZMě s jednotlivými paragrafy rozpočtového opatření č. 4/2016, 

Ing. Procházka se dotázal, co je přístřešek u sokolovny, místostarosta sdělil, že se jedná o přístřešek 

pro muzikanty, PD zpracoval Ing. Arch. Tesař, který projektoval zateplení sokolovny, členové ZMě byli 
informováni o přípravě stavby, technickém řešení. Diskuze členů ZMě o výstavbě přístřešku a jeho 

technickém řešení, nutno konzultovat s účinkujícími (hody, vinobraní) - návrh uložit RMě svolat 



jednání za účasti členů ZMě s projektantem přístřešku u sokolovny, za účelem konzultace, termín 

12.7.2016, bude zapsáno do usnesení – jednání rozšířené rady města 12.7.2016 

 
ZMě projednalo rozpočtové opatření č. 4/2016, celkové příjmy zvýšení 1.049 tis. Kč, celkové výdaje 

1.049 tis. Kč, celkové financování beze změny. 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  17,    proti  0,    zdržel se 0 
    

 
5.) Změna č. 1 Územního plánu Velké Pavlovice 

 
     Členové ZMě byli seznámeni se zadáním Změny č. 1 Územního plánu Města Velké Pavlovice. K 

vypracovanému návrhu zadání se vyjádřil Odbor regionálního rozvoje MěÚ Hustopeče, byl 

projednán s dotčenými orgány státní správy a zaslán sousedním obcím. Dotčený orgán, odbor ŽP 
Krajský úřad Jm kraje uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Velké Pavlovice na 

udržitelný rozvoj území. Ing. Benda se dotázal na některé navržené jednotlivé změny, které byli 
připomínkovány regionálním rozvojem MěÚ Hustopeče a následně upraveny. Pověřeným členem 

ZMě Ing. Procházkou byly dotazy zodpovězeny, starosta dal o zadání Změny č.1 ÚP hlasovat 

 
 hlasování pro 17,  proti  0,  zdržel se 0 

 
 

6.) Prodej majetku města 
 

Jiří Otřel předal slovo místostarostovi P. Hasilovi, který seznámil členy ZMě se záměry města  

o odprodeji a směně nemovitostí: 
 

prodej pozemku parc.č. 4524/74 o výměře 2.000 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu 
č. 2103-86/2016 ze dne 26.4.2016 za účelem vybudování závodu pro výrobu a opravy strojů a 

zařízení, za cenu 450,- Kč/m2 plus DPH 

 
hlasování  pro  17,    proti   0,      zdržel se 0   

 
prodej pozemku parc.č. 4524/76 o výměře 2.159 m2, parc.č. 4524/77 o výměře 1.642 m2 a parc.č 

4524/78 o výměře 248 m2, vše v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 2109-95/2016 ze 

dne 5.5.2016 za účelem vybudování závodu pro výrobu a opravy zemědělské techniky, za cenu 
450,- Kč/m2 plus DPH 

 
hlasování  pro   17,    proti  0,      zdržel se 0   

  
směnu pozemků  parc.č. 4872 o výměře 869 m2 za pozemek parc.č. 6004 o výměře 673 m2 v k.ú. 

Velké Pavlovice, s doplatkem ceny městu, dle znaleckého posudku, vypracovaného dne 23.3.2016  

z důvodu řešení scelení pozemků 
 

hlasování  pro  17,     proti  0,     zdržel se 0 
   

směnu pozemků bez porostů, které jsou na nich vysazeny: pozemek parc.č. 5594 o výměře 575 m2 za 

pozemek parc.č. 1483 o výměře 132m2 v k.ú. Velké Pavlovice, s doplatkem ceny, dle znaleckého 
posudku, vypracovaného dne 15.4.2016 z důvodu řešení vlastnictví k pozemku pod komunikací 

 
hlasování  pro  17,     proti  0,     zdržel se 0  

 
 

 

směnu pozemků parc.č. 4601/74 o výměře 4629 m2 a parc.č. 8601 o výměře 9293 m2 za pozemky 
parc.č. 4601/28 o výměře 3699 m2 a parc.č. 4601/33 o výměře 1646 m2 vše v k.ú. Velké Pavlovice, 



s doplatkem ceny městu, dle znaleckého posudku, vypracovaného dne 7.3.2016 z důvodu dořešení 

vlastnictví pozemků pod skládkou TKO 

 
hlasování  pro  17,     proti  0,     zdržel se 0     

 
členové ZMě byli seznámeni s problémem uvedení špatné adresy kupujícího pozemek pod garáží na 

Trávníkách, což bylo schváleno v usnesení minulého XI/2016 zastupitelstva města. Revokuje se 

proto: část usnesení z XI/2016 zasedání zastupitelstva pod bodem 10) d., III., z důvodu chybné 
adresy 

hlasování  pro  17,     proti  0,     zdržel se  0   
  

ZMě schvaluje prodej pozemku KN parc.č. 5757/5 o výměře 24 m2 
 

hlasování  pro  17,     proti  0,     zdržel se 0     

 
 

7.) Různé  
 

členové ZMě projednali návrh na vyřazení jednotlivých nerealizovaných projektů, diskutovali o projektu 

a realizaci Zateplení šaten na Slavoji, akce nebude realizována z důvodu neefektivnosti, (dotace 
pouze do 40% nákladů, objekt není využíván celoročně). Ing. Procházka připomněl záměr 

vybudovat v objektu ČD veřejné WC, místostarosta sdělil, že bude nutné udržovat veřejné WC na 
autobusovém nádraží, není záměrem budovat další WC, Ing. Šmídová se přimluvila za vybudování 

WC v objektu ČD u zastávky, Ing. Halm sdělil, že vyřazení projektů z majetku města neznamená, 
že by se projekty „vyhodily“, jedná se o účetní úkon, projekty se mohou i nadále použít, jen 

nebudou v majetku 

   hlasování pro   17,   proti   0,    zdržel se 0   
 

členové ZMě projednali a schválili přijetí daru, pozemku parc.č. 8602, k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
158 m2 od současných vlastníků pozemku 

 

hlasování pro   17,   proti   0,    zdržel se 0 
 

starosta pozval členy ZMě na schůzku rozšířené RMě, která se bude konat dne 12.7.2016 v 18.00 
hod., na které bude projednáván prodej pozemků v podnikatelské zóně, přístřešek u sokolovny a 

některé další záležitosti, dále členy informoval, že ze SFŽP již přišla částka korekce dotace na 

dvorní stavení E.T. 
 

 
8.) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuze 

 
Ing. Lacina se zeptal, proč chce vedení města prodávat akcie VSFL. Starosta sdělil, že byla 

podána žádost spol. S.M.K., a.s. o odkoupení akcií společnosti Vinné sklepy Fr. Lotrinského, za jednu 

akcii nabízí 100tis. Kč, celkem 2.100tis. Kč, vzhledem k tomu, že Sklepy Fr.L. nepřináší žádné finanční 
prostředky, RMě nechala zpracovat znalecký posudek na hodnotu majetku společnosti, následně by 

byla projednána možnost prodeje. Ing. Bedřich měl připomínku, že se nikdo nezeptal členů ZMě, zda 
vůbec chtějí akcie společnosti prodat. Ing. Benda prohlásil, že ho zaráží cena znaleckého posudku za 

ocenění akcií, 60 tis. Kč, a má zato, že výběr znalce proběhl nekompetentně. Zadání znaleckého 

posudku považuje za špatné rozhodnutí. Žadatel o koupi akcií nabídl cenu adekvátní, je jediný 
akcionář, který dokáže sklepy provozovat. Ing. Hádlík sdělil, že zkoušel posudek zadat přes Ústav 

soudního inženýrství, nikdo však takový posudek nechtěl dělat, Ing. Benda oponoval, že na internetu 
najde min. 10 znalců, kteří by posudek vypracovali a za jinou cenu. Diskuzi o prodeji akcií uzavřel L. 

Zborovský, který navrhl, aby si členové ZMě dobře rozmysleli prodej sklepů, že se město zbaví 
reprezentativních prostor  

 

Ing. Procházka požádal o informace ve věci probíhajícího hloubkového auditu města. 
Informoval, že po odvolání z funkce sám o audit požádal a žádost byla zamítnuta, přesto byl objednán 

hloubkový audit. Starosta odpověděl, že audit je prováděn za období r. 2013 do r. 2015 a bude 



dokončen do 14 dnů. Platí nové zákony, bude třeba přepracovat vnitřní směrnice dle nových zákonů, 

měl by se nastavit nový systém.  

 
Ing. Procházka požádal o vysvětlení, zda projekty, které byly rozpracovány, byly dokončeny, 

např. cyklostezka do V. Bílovic nebo zateplení bytových domů. Starosta sdělil, že trasa této cyklotrasy 
do V. Bílovic je řešena v rámci PD cyklotrasa Napoleonská a týká se celého regionu, problémem je 

skutečnost, že trasa není v souladu s již vypracovanou PD revitalizace kolem Trkmanky v souladu 

s Plánem společných zařízení KPÚ, probíhá jednání s Povodí Moravy. PD na zateplení bytových domů 
je vypracována, čeká se na další vypsané výzvy dotací ve vyšší částce než současné. 

 
Ing. Procházka se zeptal, co je obsahem Dodatku č. 1 se spol. Strabag a.s., chodník Nádražní. 

Starosta odpověděl, že vícepráce i méněpráce týkající se úprav vjezdů, rozebírání dlažby našimi 
zaměstnanci, celková cena díla bude menší. 

 

Ing. Procházka se zajímal, jek pokračují výkupy pozemků u Trkmanky a u školky pro bytovou 
výstavbu. Místostarosta sdělil, že výkupy u Trkmanky se trochu technicky zkomplikovaly, ale postupně 

pokračují, ve věci výkupu pozemků u MŠ zatím nebyly uskutečněny žádné kroky. 
  

 Dále měl Ing. Procházka dotaz na Mgr. Riláka, jak postupuje žaloba na bývalého ředitele 

Hanáka a zda byl obviněn ještě někdo další. Mgr. Rilák sdělil, že 5.8.2016 má být v Břeclavi soud, 
konalo se jednání v Prostějově za účasti bývalého ředitele a jeho právníka, nikdo jiný zatím obviněn 

nebyl. Následovala diskuze o zpronevěřených financích ZŠ. 
 

J. Crháková se zeptala, zda lze prodloužit nájemní smlouvu (končí 30.6.2016) pro stánek 
zeleniny na autobusovém nádraží. Starosta sdělil, že stánky se mají do 30.7. vystěhovat z plochy 

autobusového nádraží a budou přemístěny do areálu Moravské Agry, kde bude také vybudováno 

veřejné WC, řeší se stavební povolení. Diskuze o stěhování stánků, umístění kolotočů na autobusovém 
nádraží nebo ve dvoře spol. Vinium, a.s., požadavek členů ZMě, aby provoz zeleniny zůstal pro občany 

zachován. Starosta přislíbil, že bude přijato opatření, aby zelenina mohla být v provozu. 
 

Ing. Benda se zeptal, jak pokračuje řešení závad střechy Sportovní haly. Starosta odpověděl, 

že ve středu 29.6. ve 13.00 se koná schůzka s dodavatelem a stavebním dozorem. 
 

Ing. Benda informoval, že mu byla předána žádost podepsaná cca 150 občany o odstranění 
dopravního značení – zpomalovacího prahu v ulici Pod Břehy (na státní silnice III u cihelny) a celou 

žádost přednesl členům ZMě. Starosta sdělil, že již v minulosti se objevovali žádosti občanů o zrušení 

retardéru. Ing. Hádlík informoval, že umístění zpomalovacího pruhu je provizorním řešením do doby 
vybudování ostrůvku, na který byla již před několika lety vypracována PD, ale z důvodu nedořešeného 

vlastnictví pozemku ho nebylo možné zrealizovat. Diskuze členů ZMě o zpomalovacím prvku na silnici. 
Starosta navrhl, aby si členové problém promysleli a na rozšířené RMě 12.7.2016 se jím budou 

zabývat. Ing. Bedřich upozornil na dopravní situaci na ulici Brněnská, je nutné se zabývat i tímto 
vjezdem do města. Starosta sdělil, že situaci na Brněnské by mělo vyřešit vybudování plánovaného 

průtahu městem. 

 
J. Hanzálek vznesl připomínku, zda by bylo možné opravit kostky na ulici Střední. Starosta 

sdělil, že SÚS Břeclav opravovala kostky krajnice Hlavní, máme kontakt, můžeme je oslovit, aby silnici 
opravili. 

 

L. Zborovský informoval členy ZMě o výskytu Sysla obecného ve Velkých Pavlovicích. Místní 
vinaři, kteří hospodaří ve vinici tak, aby to umožnilo život vzácným syslům, obdrželi od Ministerstva ŽP 

zlatou známku „Sysli ve vinici“. Dále požádal, zda by tato informace mohla být zveřejněna na 
stránkách města. Starosta odpověděl, aby se obrátil na pracovnice TIC. Ing. Šmídová v této souvislosti 

seznámila členy ZMě s projektem studentů Gymnázia, který ve spolupráci s Ochranou přírody a krajiny 
ČR propaguje právě Sysla obecného ve Velkých Pavlovicích. 

 

 
 



9.) Usnesení  

 

 S přijatými usneseními seznámil členy ZMě Ing. Ladislav Hádlík. 
 

10.)Závěr 
 

Jiří Otřel poděkoval všem přítomným členům za účast na XII. jednání ZMě a toto ve 21.15 hodin 

ukončil. 
  

Zapsala: Jitka Krátká 
 

Dne: 1. 7. 2016 

 

 

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

         místostarosta         starosta 
…………………..……………………………..………………………………. 

Ověřovatelé 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Město 

VELKÉ PAVLOVICE 
 

   Přijaté usnesení  
 
z XII. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 28. června 2016 
v 18,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ. 

 

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi schvaluje: 
 

1) rozpočtové opatření č. 3/2016 provedené radou města 30.5.2016, celkové příjmy zvýšení o 
1.723 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 1.723 tis. Kč, celkové financování beze změny. 

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 17,    proti  0,    zdržel se 0  
     

2) členský příspěvek DSO Mikroregion Hustopečsko na rok 2016 ve výši 30.000,- Kč  
 

hlasování pro 17,    proti  0,    zdržel se  0   

   
3) zvýšení příspěvku pro rok 2016 vlastní příspěvkové organizaci Gymnázium Velké Pavlovice o 

50 tis. Kč na 1.930 tis. Kč 
 

hlasování pro  17,    proti  0,    zdržel se 0   

    
4) zvýšení příspěvku pro rok 2016 vlastní příspěvkové organizaci Ekocentrum Trkmanka 

 o 563 tis. Kč na 2.363 tis. Kč 
 

hlasování pro  17,    proti  0,    zdržel se  0 
     

5) investiční záměr nákupu zametacího vozu  

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

    
6) smlouvu o úvěru č. 0422874429 mezi městem a Českou spořitelnou na úvěrovou částku  

ve výši 1.600 tis. Kč se splatností do 31.10.2019 

 
hlasování pro  9,    proti  6 (Hanzálek, Melichar, Crháková, Procházka, 

Bedřich, Zborovský),    zdržel se 2 (Benda, Lacina)  
   

7) rozpočtové opatření č. 4/2016, celkové příjmy zvýšení 1.049 tis. Kč, celkové výdaje 1.049 tis. 
Kč, celkové financování beze změny. 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  17,    proti  0,    zdržel se 0    
 

8) vyřazení nerealizovaných zmařených investic z majetku města v celkové výši 2.420.421,- Kč  

 
hlasování pro  17,    proti  0,    zdržel se 0   

  



9) podle § 6 odst.5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění, zadání Změny č. 1 Územního plánu Velké Pavlovice 

 
hlasování pro  17,    proti  0,    zdržel se 0  

   
10) přijetí daru, pozemku parc.č. 8602, k.ú. Velké Pavlovice o výměře 158 m2 od současných 

vlastníků pozemku 

 
hlasování pro  17,    proti  0,    zdržel se 0   

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

 
a. prodej pozemku parc.č. 4524/74 o výměře 2.000 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle 

geometrického plánu č. 2103-86/2016 ze dne 26.4.2016 za účelem vybudování 

závodu pro výrobu a opravy strojů a zařízení, za cenu 450,- Kč/m2 plus DPH 
 

hlasování  pro  17,    proti   0,      zdržel se 0   
 

b. prodej pozemku parc.č. 4524/76 o výměře 2.159 m2, parc.č. 4524/77 o výměře 1.642 

m2 a parc.č 4524/78 o výměře 248 m2, vše v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického 
plánu č. 2109-95/2016 ze dne 5.5.2016 za účelem vybudování závodu pro výrobu a 

opravy zemědělské techniky, za cenu 450,- Kč/m2 plus DPH 
 

hlasování  pro   17,    proti  0,      zdržel se 0 
    

c. směnu pozemků  parc.č. 4872 o výměře 869 m2 za pozemek parc.č. 6004 o výměře 

673 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, s doplatkem ceny městu, dle znaleckého posudku, 
vypracovaného dne 23.3.2016 z důvodu řešení scelení pozemků 

 
hlasování  pro  17,     proti  0,     zdržel se 0  

   

d. směnu pozemků bez porostů, které jsou na nich vysazeny: pozemek parc.č. 5594 o 
výměře 575 m2 za pozemek parc.č. 1483 o výměře 132 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, 

s doplatkem ceny, dle znaleckého posudku, vypracovaného dne 15.4.2016 z důvodu 
řešení vlastnictví k pozemku pod komunikací 

 

hlasování  pro  17,     proti  0,     zdržel se 0    
 

e. směnu pozemků parc.č. 4601/74 o výměře 4629 m2 a parc.č. 8601 o výměře 9293 m2 
za pozemky parc.č. 4601/28 o výměře 3699 m2 a parc.č. 4601/33 o výměře 1646 m2 

vše v k.ú. Velké Pavlovice, s doplatkem ceny městu, dle znaleckého posudku, 
vypracovaného dne 7.3.2016 z důvodu dořešení vlastnictví pozemků pod skládkou 

TKO 

hlasování  pro  17,     proti  0,     zdržel se 0     
 

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi revokuje: 
část usnesení z XI/2016 zasedání zastupitelstva pod bodem 10) d., III., z důvodu chybné adresy 

 

      hlasování  pro  17,     proti  0,     zdržel se  0    
 

12) schvaluje prodej pozemku KN parc.č. 5757/5 o výměře 24 m2 

 

hlasování  pro  17,     proti  0,     zdržel se 0    
 

  

 
 



Zastupitelstvo ukládá:  

 

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

prostřednictvím zastupitelů města na dnešním zasedáni zastupitelstva 
- svolat jednání za účasti členů ZMě s projektantem ohledně přístřešku u sokolovny, 

termín 12.7.2016 

 
tajemníkovi MěÚ:  

- realizovat směny a prodej majetku města dle závěrů z dnešního jednání 
 

 
 

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

místostarosta                                                                               starosta 
 

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

 

 


