
 

        Město 

     VELKÉ PAVLOVICE 

                 Výpis ze zápisu č. 14/16 

 

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

v úterý 20. prosince 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 15 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 15 přítomných členů, proti – 0, zdržel se – 0. 

Do návrhové komise byli navrženi Jana Crháková a Ing. Antonín Schäffer, hlasování pro - 
15, proti – 0, zdržel se  - 0, za ověřovatele zápisu Josef Dostoupil a Ing. Pavel Lacina, 

hlasování pro - 15, 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 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 

- pověřilo starostu města jednat o odkupu nemovitostí Zdravotního střediska s.r.o – bude 
projednáváno v bodě 7 dnešního zasedání 

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

- pověřilo starostu města k jednání ve věci odkoupení pozemku pro výstavbu nového hřbitova 

s vlastníkem Ing. Milanem Kovaříkem – návrh ceny vlastníka pozemku je 250,- Kč/m2, 
starosta vyzval členy ZMě, aby se vyjádřili k výši ceny, Ing. Benda sdělil, že za tuto cenu 

město nyní prodává, pozemek pro hřbitov však může mít i vyšší cenu (v územním plánu 
města je počítáno s budováním hřbitova, výstavbou smuteční síně), navrhuje, aby do 

rozpočtu na rok 2017 byly zařazeny peníze na nákup pozemku, Ing. Procházka se přiklání 
k názoru Ing. Bendy, Ing. Hádlík navrhl nechat zpracovat na pozemek znalecký posudek, 

starosta sdělil, že s nákupem pozemku se počítá v roce 2018 

- uložilo kontrolnímu a finančnímu výboru předložit zprávu o provedených kontrolách 2016 a 
plán činnosti na rok 2017 – předsedové výborů seznámili členy ZMě s požadovanými 

dokumenty, ZMě uložilo finančnímu výboru a současně ho pověřilo k provedení kontroly 
libovolných příspěvkových organizací města s termínem do 15.2.2017 a zbývajících dvou do 

30.3.2017 

 
 



3.) Rozpočtové opatření č. 10/2016 provedené RMě 4.10.2016, rozp. opatření č. 11/2016 
provedené RMě 1.11.2016, rozp. opatření č. 12/2016 z rozhodnutí starosty 

k 30.11.2016 a rozp. opatření č. 13/2016 

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

opatřeními: 
 

 

rozpočtové opatření č. 10/2016 provedené radou města 4.10.2016,  
Rozpočtové opatření č. 10/2016 provedené radou města 4.10.2016, celkové příjmy zvýšení o 

1.275,8 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 1.275,8 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 15,  proti  0,  zdržel se 0 

 
rozpočtové opatřením č. 11/2016 provedené radou města 1.11.2016,  

Rozpočtové opatřením č. 11/2016 provedené radou města 1.11.2016, beze změn  
zůstaly celkové příjmy, celkové výdaje i celkové financování. Změny byly provedeny u výdajů  

v rámci paragrafů, a to do výše rozpočtové rezervy. 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 15,  proti  0,  zdržel se 0 

 
rozpočtové opatřením č. 12/2016 provedené starostou města 30.11.2016,  

Rozpočtové opatřením č. 12/2016 provedené starostou města 30.11.2016, celkové příjmy zvýšení o 

13,5 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 13,5 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 15,  proti  0,  zdržel se 0 

 
rozpočtové opatření č. 13/2016 

Ing. Halm seznámil členy ZMě: 
 

se zvýšením příspěvku pro rok 2016 vlastní příspěvkové organizaci Gymnázium Velké Pavlovice 

o 2.040 Kč na částku 2.400.490,- Kč (odpisy nově pořízeného zabezpečovacího zařízení) 
 

hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se 0 
 

se zvýšením členského příspěvku pro DSO Čistý Jihovýchod pro rok 2016 o částku 44 Kč na 
částku 10.144,- Kč    

 

                       hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se 0 
 

s rozpočtovým opatřením č. 13/2016 celkové příjmy zvýšení o 402,1 tis. Kč, celkové výdaje 
zvýšení o 402,1 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 15,  proti  0,  zdržel se 0 
 

 
 

 

 



4.) Návrh rozpočtu na rok 2017 
 

Před projednáním vlastního návrhu rozpočtu na rok 2017 seznámil členy ZMě Ing. Halm: 

 
       s návrhem příspěvků vlastním příspěvkovým organizacím pro rok 2017: MŠ 1.110.000,- Kč, ZŠ 

3.015.000,- Kč, Gymnázium 1.950.000,- Kč, Ekocentrum Trkmanka 2.000.000,- Kč 
 

hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se 0 

 
 

 
 

s příspěvkem na financování systému IDS JMK na rok 2017 v celkové výši 155.700,- KČ 
 

hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se 0 

 
s poskytnutím dotace pro rok 2017 pro TJ Slavoj Velké Pavlovice ve výši 450 tis. Kč a 

s povinností uzavřít veřejnoprávní smlouvu na tuto dotaci, dotaz Ing. Procházka, na co všechno je 
příspěvek určen, Ing. Halm vysvětlil, z čeho se příspěvek skládá, diskuze o sportu ve městě a o 

výchově dětí a mládeže ke sportu 

 
hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se 0 

 
s poskytnutím dotace pro rok 2017 pro Letecký klub Nad krajem André z.s. ve výši 80 tis. Kč a 

s povinností uzavřít veřejnoprávní smlouvu na tuto dotaci, členové ZMě byli informováni o 
plánovaných aktivitách Leteckého klubu při akcích pořádaných městem v r. 2017  

 

hlasování pro 11,   proti  1, (Crháková)    zdržel se 3 (Šmídová, Benda, Lacina) 
 

s poskytnutím dotace pro rok 2017 pro Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub 
Velké Pavlovice ve výši 45 tis. Kč a s povinností uzavřít veřejnoprávní smlouvu na tuto dotaci, členové 

ZMě byli informováni o plánované opravě střechy klubovny, návrh Ing. Bendy požadovat od Kynologů 

informovanost chovatelů psů (čistota města, psi na vodítku,….) 
 

hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se 0 
 

s rozpočtem SKF pro rok 2017, tvorba 3% z ročního vyměřovacího základu pojistného na 

sociální zabezpečení tj. 360 tis. Kč, použití 360 tis. Kč 
 

hlasování pro 13,  proti  0,  zdržel se 2, (Šmídová, Stehlík) 
 

Ing. Halm seznámil členy ZMě s návrhem rozpočtu na rok 2017, celkové příjmy 55.590, 7 tis. Kč, 
celkové výdaje 56.829 tis. Kč, celkové financování 1.238,3 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. V rámci návrhu rozpočtu na příští rok 
projednali členové ZMě nákupy pozemků pod místnímu komunikacemi, chodníky a veřejnou zelení, 

budování dětského hřiště, statický posudek na BD Nádražní 7, výstavbu bytového domu na 
pozemku státu 

 

hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se 0 
 

Ing. Halm seznámil členy ZMě s návrhem rozpočtového výhledu pro roky 2018 – 2021 
 

hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se 0 
 

V rámci schvalování rozpočtových opatření Zastupitelstvo města zmocňuje: 

a. radu města: 
- k provádění rozpočtových opatření v těchto případech: 



 pokud se rozpočtová opatření uskutečňují povinně z důvodu změny ve finančních vztazích 
k jinému rozpočtu (např. přijetí dotace). V tomto případě se mění jen paragraf a položky 

související s dotací a to pouze o částku povinné změny v příjmech i ve výdajích  

 z důvodu časové tísně na konci účetního a rozpočtového období tak, aby úprava rozpočtu 
proběhla v termínu uzávěrky a mohla se promítnout do příslušných výkazů daného roku. 

V tomto případě se mohou rozpočtovým opatřením měnit jakékoliv paragrafy a položky 
rozpočtu. Provedená rozpočtová opatření radou města budou schválena na nejbližším 

zasedání ZMě 

 Obě výše uvedená zmocnění platí pro zbytek roku 2016 a pro celý rok 2017 
b. starostu města: 

- k rozhodnutí o použití rozpočtové rezervy do rozpočtované výše, toto zmocnění platí pro zbytek 
roku 2016 a pro celý rok 2017 

hlasování  pro  15,   proti  0,   zdržel se 0,  
 

5.) Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice  

 
Členové ZMě byli seznámeni s Dodatkem č. 4 Zřizovací listiny Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice, 

Nádražní 1/1, příspěvkové organizace Města Velké Pavlovice (členové ZMě obdrželi spolu 
s pozvánkou), ve kterém město jako zřizovatel předává organizaci k hospodaření nově vybudovaný 

majetek 

 
odešel Ing. Halm 19.30 hod. 

      
                                           hlasování pro 14,  proti  0,  zdržel se 0 

 
6.) Prodej majetku města 

 

Jiří Otřel předal slovo místostarostovi P. Hasilovi, který seznámil členy ZMě s prodejem nemovitostí 
města dle zveřejněného záměru: 

  
1. prodej pozemku parc.č. 2316 o výměře 52 m2 v k.ú. Velké Pavlovice z důvodu dořešení 

vlastnických vztahů k zahradě za rodinným domem, za cenu 250,- Kč/m2 plus DPH 

 
hlasování pro 14,  proti  0,  zdržel se 0 

přišel Ing. Halm 19.35 hod. 
 

2. prodej pozemku parc.č. 2258/9 o výměře 55 m2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického 

plánu č. 2133-214/2016 ze dne 6.10.2016, vypracovaného Ing. Hlávkou za účelem z důvodu 
zarovnání stavebního pozemku, za cenu 250,- Kč/m2 plus DPH  

 
  hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se 0 

 
3. prodej pozemku parc.č. 295/4 o výměře 96 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického 

plánu č. 2128-185/2016 ze dne 13.9.2016, vypracovaného Ing. Hlávkou z důvodu dořešení 

vlastnických práv k pozemku při RD a zarovnání stavební čáry, za cenu 250,- Kč/m2 plus DPH
  

                          hlasování pro  15,    proti  0,      zdržel se  0 
    

4. prodej pozemku parc.č. 2016/3 o výměře 1m2, parc.č. 1995/39 o výměře 12 m2 a v k.ú. Velké 

Pavlovice, dle geometrického plánu č. 2133-214/2016 ze dne 4.10.2016, vypracovaného Ing. 
Hlávkou za účelem dořešení vlastnických vztahů k pozemku pod stavbou a zarovnání stavební 

čáry, za cenu 250,- Kč/m2 plus DPH    
 

                           hlasování pro  15,    proti  0,      zdržel se 0 
     

5. vnesení nemovité věci vybudovaných částí vodovodů a kanalizací s příslušenstvím z majetku 

Města Velké Pavlovice formou nepeněžitého vkladu do majetku společnosti Vodovody a 
kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, Břeclav a uzavření smlouvy o upsání akcií v celkové 



jmenovité hodnotě 3.818 tis. Kč, v celkové ceně včetně emisního kurzu 4.692.322,- Kč. Jedná 
se o „Prodloužení IS – Trávníky, vodovod a kanalizace“, „Vinařská ulička, kanalizace, stoka ED 

1-1, stoka ED 1-2“, „Inženýrské sítě Padělky II – 2. etapa, vodovodní řad B,C,D“, a Inženýrské 

sítě Padělky II – 2. etapa, kanalizace stoka A1,B1,B,C,E“. 
 

hlasování pro  15,    proti 0,      zdržel se 0 
     

Místostarosta P. Hasil dále seznámil členy ZMě s návrhy RMě na zveřejnění nebo nezveřejnění 

záměrů města o odprodeji nemovitého majetku. Veškeré podklady obdrželi členové ZMě spolu 
s pozvánkou, po projednání nebyly k návrhům vzneseny žádné připomínky.  

a) ulice B. Němcové za účelem dořešení vlastnictví k pozemkům - parc.č. 97/18 o výměře 72 m2 
za část pozemku parc.č. 97/1 o výměře cca 72m2, k.ú. Velké Pavlovice, na základě 

geometrického plánu 
 

hlasování  pro  15,    proti  0,      zdržel se 0 

     
b) podnikatelská zóna za účelem podnikání ve strojírenství - část pozemků parc.č. 4524/1, 

4524/6 a 4524/7 o celkové výměře cca 11.000 m2, v k.ú. Velké Pavlovce, na základě 
geometrického plánu 

 

hlasování            pro  15,    proti  0,    zdržel se  0 
     

Členové ZMě byli seznámeni s návrhem RMě neschválit tento záměr prodeje pozemků: 
 

vyvěšení záměru a odprodej pozemků mimo zastavěnou část města: parc.č. 5976 o výměře 2479 
m2, orná půda a parc.č. 6004 o výměře 673 m2, vinice, v k.ú. Velké Pavlovice 

 

hlasování  pro  15,    proti  0,    zdržel se 0 
   

    Odešel J. Hanzálek 19.42 hod. 
odešel L. Zborovský 19.45 hod. 

 

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi revokuje část usnesení z XII/2016 
zasedání zastupitelstva ze dne 28.6.2016, pod bodem 12), z důvodu chybné adresy, a schvaluje 

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

hlasování  pro 13,  proti 0,  zdržel se 0, 2 nepřítomen (Hanzálek, Zborovský) 

 
přišel J Hanzálek 19.50 hod. 

 
7.) Záměr nákupu nemovitého majetku 

 
Členové ZMě byli informováni o možnosti podat žádosti o bezúplatný převod, případně úplatný 

prodej podílu ½ pozemků parc.č. 3/24 o výměře 39 m2 a parc.č. 629/1 o výměře 241 m2, v k.ú. Velké 

Pavlovice od Úřadu pro hospodaření státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 42, Praha 2 pro 
Město Velké Pavlovice, nebylo žádných dotazů a připomínek 

 
hlasování  pro 14,  proti 0,  zdržel se 0, 1 nepřítomen(Zborovský) 

 

přišel L Zborovský 19.55 hod. 
 

    Starosta J. Otřel informoval členy ZMě o jednáních zástupců města se společníky Zdravotní 
středisko s.r.o. o odkoupení nemovitostí  (pozemků včetně budovy zdravotního střediska), jak bylo 

schváleno na minulém zasedání ZMě v září 2016, byl vypracován znalecký posudek, dle kterého je 
cena nemovitostí 4.500 tis. Kč oproti původní hodnotě, součtu všech podílů společníků – 3.600 tis. 

Kč. Kromě nákupu nemovitosti nabízí společníci Zdravotního střediska druhou možnost, aby město 

odkoupilo jejich podíly. Starosta vyzval členy ZMě, aby sdělili svůj názor k řešení situace. Ing. 
Benda sdělil, že nesouhlasí ani s jednou uvedenou cenou, posudek je vypracován nekvalitně, 



informoval o nájemních smlouvách lékařů a o placení nájmu a energií. Členové ZMě diskutovali o 
hospodaření společnosti, o provozu Zdravotního střediska, uplatnili své názory na odkoupení 

budovy a pozemků a na odkoupení podílů jednotlivých společníků. MUDr. Diblík informoval o 

fungování společnosti a vyzval členy ZMě, aby situaci řešili. 
 

Členové ZMě se dohodli, že: ZMě pověřuje starostu města k jednání o odkupu obchodních podílů 
společnosti Zdravotní středisko V.P. s.r.o. Velké Pavlovice za cenu 600 tis. Kč, za podmínky 

odkoupení od všech společníků, do 31.3.2017 

 
hlasování pro  13,    proti 1, (Halm)    zdržel se 1, (Hádlík)      

 
8.) Různé 

 
Starosta Jiří Otřel seznámil členy ZMě s posudkem (kopii obdrželi členové ZMě spolu s pozvánkou), 

vypracovaným za účelem zjištění hodnoty akcií společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského a.s., 

celková hodnota dle posudku je 2.151 tis. Kč, starosta informoval o jednáních se zájemcem p. 
Lubomírem Stokláskem, který nabídl 2.100 tis. Kč za odkoupení akcií města a dotázal se na názory 

členů ZMě k předloženému posudku a možnému prodeji akcií společnosti.  
 

     Člen ZMě Ing. Procházka informoval o fungování a provozu společnosti, o plánovaných kulturních 

akcí i o nutnosti do sklepů investovat finance za účelem jejich dobudování. Členka ZMě Ing. 
Šmídová navrhuje zvážit vytvoření plánu akcí ve sklepech za účelem lepšího využití a upozornila, že 

pokud město své akcie prodá, bude muset při pořádání akcí ve sklepech platit nájem. Člen ZMě 
Ing. Lacina so vrátil do r. 2011, kdy sklepy vznikaly a jejich vybudování ZMě schválilo jako podporu 

a propagaci vinařství a vinohradnictví ve městě, navrhuje akcie neprodávat.  
 

odešel Mgr. Rilák 20.50 hod.   přítomno celkem členů ZMě 14 

 
Člen ZMě L. Zborovský mluví i za spolek vinařů akcie neprodávat. Ing. Hádlík sdělil názor známého 

vinaře, že pro něho sklepy nemají význam. Starosta dal hlasovat o zveřejnění záměru prodeje akcií 
Města Velké Pavlovice ve společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. 

 

hlasování pro  9,    proti  4, (Zborovský, Lacina, Šmídová, Stehlík)  zdržel se 1, (Procházka)  
         

 
Místostarosta seznámil členy ZMě s možností získat na dotaci velkokapacitní cisternovou 

automobilovou stříkačku pro JSDH za cenu 6.327 tis. Kč bez DPH a nechal o nákupu hlasovat. 

 
hlasování pro  14,    proti 0,    zdržel se  0 

   
Starosta dále informoval o podání žádosti na dostavbu akce „Domov  seniorů II“, do 30.12.2016 a 

podání žádosti o dotaci na akci Mobility III (chodník od ulice U Zastávky k restauraci Ferdinand) do 
6.1.2017. 

 

Starosta dále informoval o probíhajícím soudním řízení na zaplacení odškodného za úraz na chodníku 
mezi městem a MUDr. Portešovou, schůzka s právníkem 18.1.2017 a dále informoval o soudním 

řízení s bývalým ředitelem ZŠ RNDr. L. Hanákem, byl vynesen rozsudek, který zatím nenabyl právní 
moci, RNDr. Hanák odsouzen na 3 roky podmíněně, nesmí vykonávat funkci ředitele škol. 

 

Starosta informoval o kontrole a hospitalizaci ČŠI na základní škole, kontrola byla provedena na 
základě anonymního podání, výsledky kontroly jsou pozitivní.  

 
Místostarosta informoval o dotačním projektu „Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti 

osvětlovací soustavy města V.P.“, o výměně lamp a žárovek VO ve městě dle zpracovaného 
dotačního projektu, výměnou došlo ke snížení intenzity osvětlení, je však otázka, zda VO splňuje 

normu, bude provedeno kontrolní měření intenzity osvětlení. V projektu bylo počítáno s úsporou 

cca 1/3 energie, místostarosta informoval o podmínkách dotace. Ing. Procházka informoval o 
původních záměrech budování osvětlení spolu s architekty. Následovala diskuze o úsporách a 



intenzitě VO ve městě. 
 

 

9.) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuze 
 

Člen ZMě Ing. Benda se dotázal, jaká je v současné době cena za uložení odpadu na skládce 
(v zápise z jednání RMě je uvedeno, že došlo k navýšení ceny). Starosta J. Otřel odpověděl, že cena je 

900,- Kč/t, Ing. Procházka informoval členy ZMě o činnosti společnosti Hantály, a.s. 

 
 Ing. Benda se dále zabýval problémem souvisejícím s odstraněním nemocných stromů kolem 

sokolovny (posudek obdrželi členové ZMě spolu s pozvánkou), a dotázal se, zda vedení plánuje novou 
výsadbu, o jakém druhu stromů se uvažuje. Místostarosta sdělil, že posudek je vypracovaný teprve 

před týdnem, problémem vysázení stromů se bude RMě zabývat na příštích jednáních i v souvislosti 
s plánovaným průtahem města. 

 

 Ing. Benda navrhl umístit na určitých místech ve městě kamerový systém. Místostarosta sdělil, 
že v souvislosti s budováním optického kabelu ve městě firmou NETCOM, který má být v příštím roce 

položen, bude umístění kamerového systému jednodušší, dnes je připojení kamery na internet  
problém – ochrana dat. Jedna kamera je plánována na autobusovém nádraží, vyčkáme na uložení 

optického kabelu. 

 
 Člen ZMě J. Hanzálek upozornil na parkování na ulici Vinařská u ordinace MVDr. Blažka, není 

zde možné projet. J.Otřel sdělil, že se problémem bude RMě zabývat. 
 

 Člen ZMě Ing. Procházka se dotázal, kdo vybíral místo na autobusovém nádraží k umístění 
veřejného WC a dotázal se na cenu mobilního WC, J. Otřel sdělil, že nyní celkové náklady jsou cca 400 

tis. Kč, přesnou částku sdělíme. Dále informoval, že bylo vybráno mobilní WC z důvodu možného 

přemístění, a umístění při ulici Za Dvorem bylo vybráno záměrně, po dohodě se spol. BORS. 
 

 Ing. Procházka se dotázal na firmu, která nabízí úsporu energií, i dřív mělo město takové 
nabídky, ale z obavy, že by občané mohli mít problémy, jsme se k těmto akcím nepřipojili, Starosta J. 

Otřel sdělil, že město se připojilo k projektu „Obec občanům“, který umožní získat občanům levnější 

energie, město zařídilo pouze letáky, propagaci a zasedací místnost, firma zajistí elektronickou aukci a 
pro občany vybere nejlevnějšího dodavatele, smlouvy o odběru energií budou sepsány přímo mezi 

dodavatelem a občanem. 
 

Člen ZMě Ing. P. Lacina nabídl RMě pomoc od Komise ŽP při výběru dřevin na místo 

vykácených stromů u sokolovny. 
 

Členka ZMě M. Šmídová podala žádost, aby členové ZMě, kteří jsou ve vedení společnosti 
Vinných sklepů Fr. Lotrinského, Ing. Procházka, Ing. Benda, nechali zpracovat zprávu – rozbor činnosti 

společnosti Sklepů Františka Lotrinského od počátku výstavby za každý rok, z důvodu hlasování o 
odprodeji akcií po vyvěšení záměru na příštím zasedání. 

 

 
10.) Usnesení  

  
     S přijatými usneseními seznámil členy ZMě Ing. Antonín Schäffer 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



11.) Závěr 
 

  Jiří Otřel poděkoval všem přítomným členům za účast na XIV. jednání ZMě a toto ve 21.58 hodin 

ukončil.  
Zapsala: Jitka Krátká 

 

Dne: 28. 12. 2016 

 

 

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

         místostarosta         starosta 
 
 

…………………..……………………………..………………………………. 
Ověřovatelé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Město 

VELKÉ PAVLOVICE 
 

 

   Přijaté usnesení  
z XIV. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 20. prosince 2016 

v 18,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ. 
 

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi schvaluje: 
  

1) Rozpočtové opatření č. 10/2016, provedené radou města 4.10.2016, celkové příjmy zvýšení o 

1.275,8 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 1.275,8 tis. Kč, celkové financování beze změny. 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  15,    proti  0,    zdržel se 0   
    

2) Rozpočtové opatřením č. 11/2016, provedené radou města 1.11.2016, beze změn  

zůstaly celkové příjmy, celkové výdaje i celkové financování. Změny byly provedeny u výdajů  
v rámci paragrafů a to do výše rozpočtové rezervy. 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  15,    proti  0,    zdržel se 0    
    

3) Rozpočtové opatřením č. 12/2016, provedené starostou města 30.11.2016, celkové příjmy 
zvýšení o 13,5 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 13,5 tis. Kč, celkové financování beze změny. 

Změny byly dále provedeny u výdajů v rámci paragrafů a to do výše rozpočtové rezervy. 
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   15,    proti  0,    zdržel se 0  

       
4) Zvýšení příspěvku pro rok 2016 vlastní příspěvkové organizaci Gymnázium Velké Pavlovice 

 o 2.040 Kč na částku 2.400.490,- Kč. 

  
hlasování pro  15,    proti  0,    zdržel se 0      

   
5) Zvýšení členského příspěvku DSO Čistý Jihovýchod pro rok 2016 o částku 44,- Kč na částku 

10.144,- Kč. 

 
hlasování pro  15,    proti  0,    zdržel se 0 

        
6) Rozpočtové opatření č. 13/2016, celkové příjmy zvýšení o 402,1 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení 

o 402,1 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  15,    proti 0,    zdržel se 0   

      
7) Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím pro rok 2017: MŠ 1.110.000,- Kč, ZŠ 

3.015.000,- Kč, Gymnázium 1.950.000,- Kč, Ekocentrum Trkmanka 2.000.000,- Kč 

 
hlasování pro  15,    proti  0,    zdržel se 0        



8) Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2017 v celkové výši 155.700,- Kč 
 

hlasování pro  15,    proti  0,    zdržel se 0  

       
9) Poskytnutí dotace pro rok 2017 pro TJ Slavoj Velké Pavlovice ve výši 450 tis. Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017 
 

hlasování pro  15,    proti  0,    zdržel se 0 

        
10) Poskytnutí dotace pro rok 2017 pro Letecký klub Nad krajem André z. s. ve výši 80 tis. Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2/2017 
 

hlasování pro  11,   proti  1, (Crháková)   zdržel se 3, (Benda, Lacina, Šmídová)   
  

11) Poskytnutí dotace pro rok 2017 pro Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Velké 

Pavlovice ve výši 45 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 3/2017  
 

hlasování pro   15,    proti  0,    zdržel se 0   
      

12) Rozpočet SKF pro rok 2017, tvorba 3% z ročního vyměřovacího základu pojistného na sociální 

zabezpečení tj. 360 tis. Kč, použití 360 tis. Kč 
 

hlasování pro  13,    proti  0,    zdržel se 2, (Šmídová, Stehlík) 
       

13) Rozpočet pro rok 2017, celkové příjmy 55.590, 7 tis. Kč, celkové výdaje 56.829 tis. Kč, celkové 
financování 1.238,3 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  15,    proti 0,    zdržel se  0    
  

14) Rozpočtový výhled pro roky 2018 – 2021 

 
hlasování pro  15,    proti  0,    zdržel se  0  

   
15) Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice, Nádražní 1/1, 

příspěvkové organizace Města Velké Pavlovice 

 
hlasování pro  14,    proti  0,   zdržel se 0,    1 nepřítomen (Halm)  

 
16) Schvaluje pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky pro JSDH za cenu 6.327 

tis. Kč bez DPH       
 

hlasování pro  14,    proti 0,    zdržel se  0,  1 nepřítomen (Rilák) 

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

a. prodej pozemku parc.č. 2316 o výměře 52 m2 v k.ú. Velké Pavlovice z důvodu 
dořešení vlastnických vztahů k zahradě za rodinným domem, za cenu 250,- Kč/m2 plus 

DPH 

 
hlasování pro  14,    proti  0,      zdržel se 0,   1 nepřítomen (Halm)  

 
b. prodej pozemku parc.č. 2258/9 o výměře 55 m2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle 

geometrického plánu č. 2133-214/2016 ze dne 6.10.2016, vypracovaného Ing. 
Hlávkou za účelem z důvodu zarovnání stavebního pozemku, za cenu 250,- Kč/m2 plus 

DPH 

hlasování pro   15,    proti  0,   zdržel se 0     



c. prodej pozemku parc.č. 295/4 o výměře 96 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle 
geometrického plánu č. 2128-185/2016 ze dne 13.9.2016, vypracovaného Ing. 

Hlávkou z důvodu dořešení vlastnických práv k pozemku při RD a zarovnání stavební 

čáry, za cenu 250,- Kč/m2 plus DPH 
 

hlasování pro  15,    proti  0,      zdržel se  0 
     

d. prodej pozemku parc.č. 2016/3 o výměře 1m2, parc.č. 1995/39 o výměře 12 m2  v k.ú. 

Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 2133-214/2016 ze dne 4.10.2016, 
vypracovaného Ing. Hlávkou za účelem dořešení vlastnických vztahů k pozemku pod 

stavbou a zarovnání stavební čáry, za cenu 250,- Kč/m2 plus DPH 
 

hlasování pro  15,    proti  0,      zdržel se 0  
    

e. vnesení nemovité věci vybudovaných částí vodovodů a kanalizací s příslušenstvím  

z majetku Města Velké Pavlovice formou nepeněžitého vkladu do majetku společnosti 
Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, Břeclav a uzavření smlouvy o upsání 

akcií v celkové jmenovité hodnotě 3.818 tis. Kč, v celkové ceně včetně emisního kurzu 
4.692.322,- Kč. Jedná se o „Prodloužení IS – Trávníky, vodovod a kanalizace“, 

„Vinařská ulička, kanalizace, stoka ED 1-1, stoka ED 1-2“, „Inženýrské sítě Padělky II 

– 2. etapa, vodovodní řad B,C,D“, a Inženýrské sítě Padělky II – 2. etapa, kanalizace 
stoka A1,B1,B,C,E“. 

 
hlasování pro  15,    proti 0,      zdržel se 0 

    
18) zveřejnění záměru směny pozemků dle doporučení RMě:  

a) ulice B. Němcové za účelem dořešení vlastnictví k pozemkům - parc.č. 97/18 o výměře 72 m2 

za část pozemku parc.č. 97/1 o výměře cca 72m2, k.ú. Velké Pavlovice, na základě 
geometrického plánu 

 
hlasování  pro  15,    proti  0,      zdržel se 0 

      

b) podnikatelská zóna za účelem podnikání ve strojírenství - část pozemků parc.č. 4524/1, 
4524/6 a 4524/7 o celkové výměře cca 11.000 m2, v k.ú. Velké Pavlovce, na základě 

geometrického plánu 
 

hlasování            pro  15,    proti  0,    zdržel se  0 

      
19) podání žádosti o bezúplatný převod, případně úplatný prodej podílu ½ pozemků parc.č. 3/24 

o výměře 39 m2 a parc.č. 629/1 o výměře 241 m2, v k.ú. Velké Pavlovice od Úřadu pro 
hospodaření státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 42, Praha 2 pro Město Velké 

Pavlovice   
 

                hlasování pro  14,    proti 0,      zdržel se 0   1 nepřítomen (Zborovský) 

      
20) zveřejnění záměru prodeje akcií Města Velké Pavlovice ve společnosti Vinné sklepy Františka 

Lotrinského, a.s. 
 

hlasování   pro  9,    proti  4, (Zborovský, Lacina, Šmídová, Stehlík)  zdržel se 1, (Procházka)        

 1 nepřítomen (Rilák) 
 

21) Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi revokuje část usnesení z XII/2016 
zasedání zastupitelstva ze dne 28.6.2016, pod bodem 12), z důvodu chybné adresy a 

schvaluje prodej pozemku KN parc.č. 5757/5 o výměře 24 m2, p. Petru Kirdaji, M Majerové, 
717/19, Třebíč, Nové Dvory tak, že správná adresa trvalého pobytu kupujícího je Petr Kirdaj, 

Okřešice 20, 674 01 Okřešice 

                   hlasování  pro  13,     proti  0,     zdržel se 0, 2 nepřítomen (Hanzálek,      
                                                                                                                        Zborovský)       



Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi neschvaluje: 
 

22) vyvěšení záměru a odprodej pozemků mimo zastavěnou část města: parc.č. 5976 o výměře 

2479 m2, orná půda a parc.č. 6004 o výměře 673 m2, vinice, v k.ú. Velké Pavlovice 
 

hlasování  pro  15,    proti  0,    zdržel se 0    
 

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi pověřuje: 

 
23) starostu města k jednání o odkupu obchodních podílů společnosti Zdravotní středisko V.P. 

s.r.o. Velké Pavlovice za cenu 600 tis. Kč, za podmínky odkupu od všech společníků do 
31.3.2017  

 
hlasování  pro  13,    proti  1, (Halm)    zdržel se 1, (Hádlík)   

 

Zastupitelstvo města zmocňuje: 
 

c. radu města: 
- k provádění rozpočtových opatření v těchto případech: 

 pokud se rozpočtová opatření uskutečňují povinně z důvodu změny ve finančních vztazích 

k jinému rozpočtu (např. přijetí dotace). V tomto případě se mění jen paragraf a položky 
související s dotací a to pouze o částku povinné změny v příjmech i ve výdajích  

 z důvodu časové tísně na konci účetního a rozpočtového období tak, aby úprava rozpočtu 
proběhla v termínu uzávěrky a mohla se promítnout do příslušných výkazů daného roku. 

V tomto případě se mohou rozpočtovým opatřením měnit jakékoliv paragrafy a položky 
rozpočtu. Provedená rozpočtová opatření radou města budou schválena na nejbližším 

zasedání ZMě 

 Obě výše uvedená zmocnění platí pro zbytek roku 2016 a pro celý rok 2017 
 

d. starostu města: 
- k rozhodnutí o použití rozpočtové rezervy do rozpočtované výše, toto zmocnění platí pro zbytek 

roku 2016 a pro celý rok 2017 

 
hlasování  pro  15,   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 
finančnímu výboru: 

- provést kontrolu dvou libovolných příspěvkových organizací města s termínem  
do 15.2.2017 a zbývajících dvou s termínem do 30.3.2017, finanční výbor obdrží 

písemné pověření od ZMě k těmto úkonům 

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

 
 

 

 
 

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

 

……………………………………………………………………………………… 

                                        Ověřovatelé 


