
 

        Město 

     VELKÉ PAVLOVICE 

                 Výpis ze zápisu č. 16/17 

 

ze XVI. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo  

v úterý 16. května 2017 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 14 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 14 přítomných členů, proti – 0, zdržel se – 0. 

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Václav Stehlík a Mgr. Michal Rilák, hlasování pro - 
14, proti – 0, zdržel se  - 0, za ověřovatele zápisu Josef Dostoupil a Jana Crháková, 

hlasování pro - 14, 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. 

- 18.05 h. přišel člen ZMě Ing. Pavel Lacina, celkem přítomných členů – 15 ze 17 členů 

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 
- uložilo radě města dokončit podporu umístění plašičů zvěře do PD při stavebním řízení 

stavby Rekonstrukce silnice II/421 Terezín – Velké Pavlovice. Dne 20.3.2017 bylo odesláno 
uplatnění připomínek k citované stavbě na Odbor dopravy MěÚ Hustopeče a kopie předána 

členu ZMě Ing. Bendovi 

- pověřilo starostu města k jednání s peněžními ústavy ve věci uzavření smlouvy o zajištění 
úvěru ve výši do 11 mil. Kč na vybudování technické infrastruktury v podnikatelské zóně a 

k jednání se zájemcem o odkup pozemků a uzavření rezervační smlouvy o podmínkách – 
zájemce od odkoupení pozemků ustoupil, za podmínek stanovených na minulém zasedání 

nemá zájem, jednání s peněžními ústavy se zatím nekonalo 
- na minulém zasedání došlo ke změně předsedy finančního výboru, termíny kontrol 

příspěvkových organizací nebyly dodrženy – předseda finančního výboru Ing. Procházka 

sdělil, že výbor se sejde v příštím týdnu  
 

3.) Projednání Závěrečného účtu o hospodaření Města Velké Pavlovice za rok 2016  
Starosta Jiří Otřel předal slovo členovi RMě Ing. Halmovi, který seznámil členy ZMě s celoročním  

hospodařením města a Závěrečným účtem města za rok 2016, včetně Zprávy auditora, bez závad, 

podklady obdržely členové ZMě spolu s pozvánkou, některé byly k dispozici na webových stránkách 
města. K problematice nebyly žádné dotazy, starosta Jiří Otřel dal hlasovat 

 
           hlasování pro  15,    proti  0,    zdržel se 0     



4.) Účetní uzávěrka 2016 
S účetní uzávěrkou seznámil členy ZMě Ing. Halm, dokumenty, které jsou součástí účetní uzávěrky, 

jsou shodné s doklady k závěrečnému účtu a tyto byly všem členům ZM k dispozici. K problematice 

nebyly žádné dotazy, starosta Jiří Otřel dal hlasovat 
 

hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se 0 
 

5.) Rozpočtové opatření č. 4/2017   

Ing. Halm seznámil členy ZMě s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2017, z rozhodnutí  
starosty města 28.3.2017, celkové příjmy zvýšeny o 675 tis. Kč, celkové výdaje zvýšeny o 675 tis. Kč, 

celkové financování beze změny. V příjmech byl proveden dle platné rozpočtové skladby (vyhl. č. 
463/2016 Sb.) přesun částky 300 tis. Kč z paragrafu 2119 na položku 1356 (příjmy z úhrad na 

dobývání nerostů.) 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 
 

6.) Rozpočtové opatření č. 5/2017   
Před vlastním projednáním návrhu rozpočtového opatření č. 5/2017 projednali členové ZMě  členský 

příspěvek pro DSO Mikroregion Hustopečsko na rok 2017 v celkové výši 24.200,-Kč  

 
hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se  0 

 
Ing. Halm dále seznámil členy ZMě s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2017, celkové  

příjmy zvýšení o 130 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 130 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.) Prodej majetku města 

Jiří Otřel předal slovo místostarostovi Petru Hasilovi, který seznámil členy ZMě s prodejem majetku 
města dle zveřejněného záměru: 

 
a) prodej pozemku parc.č. 4467/12 o výměře 56 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického 

plánu č. 2161-15/2017, vypracovaného Ing. J. Hlávkou, z důvodu dořešení vlastnických 

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

hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se  0 
 

b) místostarosta informoval členy ZMě, že spol. SMK a.s., Skalní mlýn 96, Blansko podala 
opětovnou žádost o odkoupení 21 kusů akcií ve vlastnictví Města Velké Pavlovice společnosti 

Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s., Nádražní 1/1, 961 06 Velké Pavlovice, IČ 29356377,  

za celkovou cenu 2.100 tis. Kč. SMK v žádosti podala informaci, že celkem již vlastní 52 ks 
akcií (odkoupila 21 ks akcí od Vladimíra Poliaka a 10 ks akcií od Martina Osičky) a sdělila, že 

k 31.12.2016 vykazovala spol. Vinné sklepy F.L. ztrátu 483 tis. Kč a závazky ve výši 1.288 tis. 
Kč. Na minulém ZMě nebyl návrh prodeje nadpolovičním hlasem ZMě schválen.  

Ing. Procházka informoval o současné situaci ve společnosti a seznámil členy ZMě se záměrem 

spol. SMK, resp. p. Stokláska, prostory sklepů dobudovat a rozšířit. Ing. Lacina konstatoval, že 
přestože byl minule návrh zamítnut, nic nebrání, aby byl dnes odsouhlasen, z konání p. 

Stokláska je zřejmé, že má zájem v objektu investovat, dále by však sklepy měly sloužit 
Velkopavlovickému vinařství. Ing. Šmídová navrhuje, aby si město akcie ponechalo, p. 

Stoklásek i bez akcií města bude mít většinu akcií. Ing. Lacina navrhl, aby mezi městem a SMK 
byla uzavřena dohoda o využití objektu. Následovala diskuze o provozu sklepů a vinařství ve 

městě 

 hlasování pro 11, proti  2 (Stehlík, Šmídová),zdržel se 2 (Lacina, Procházka) 



místostarosta dále seznámil členy ZMě, se žádostmi o odkoupení pozemků v podnikatelské zóně, 
podklady a situační plány byly rozeslány spolu s pozvánkou: 

 

c) členové ZMě projednali zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 4524/83 o výměře 
3.864m2, k.ú. Velké Pavlovice dle geometrického plánu č. 2175-78/2017 schváleného 

katastrálním úřadem dne 2.5.2017  
 

                       hlasování  pro 15,  proti  0,  zdržel se  0 

  
d) členové ZMě projednali zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc.č. 4524/6, 4524/7 a 

4524/1 celkové výměry cca 4.000m2, v k.ú. Velké Pavlovice (v situačním zákresu označené P3 
a P4) 

hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se  0 
 

 

 
8.) Různé 

Místostarosta Petr Hasil informoval o jednáních města s Českými dráhami, a.s. od r. 2015 o odkoupení 
části pozemku parc.č. 4379/7, k.ú. Velké Pavlovice, zaměřený pozemek má výměru 3.695m2, 

nabídka ceny ČD 385. 000,- Kč, cena zahrnuje náklady na zpracování geometrického plánu, 

znaleckého posudku, náklady na administrativu spojenou s převodem pozemku, cena pozemku za 
1m2 po výpočtu vychází cca 104,2 Kč/m2, důvod nákupu je údržba veřejného prostranství 

 
                    hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se  0 

 
Členové ZMě byli seznámeni se smlouvou o bezúplatném převodu nemovitého majetku od DSO 

Mikroregion Hustopečsko, jedná se o mobiliář, který byl pořízen z dotace „Krajem André na kole“ 

z rozvoje cestovního ruchu, udržitelnost dotace skončila, DSO převádí na město mobiliář v celkové 
pořizovací ceně 44.268,46 Kč 

 
                   hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se  0 

 

Členové ZMě byli informováni o možnosti převodu, případně úplatného prodeje, podílu ¾ pozemku 
parc.č. 457/5 o výměře 211m2, v k.ú. Velké Pavlovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř. 42, Praha 2 pro město, podání žádosti musí být projednáno ZMě 
 

                   hlasování pro 15,  proti  0,  zdržel se  0 

 
Starosta Jiří Otřel informoval členy ZMě o přidělené dotaci na rok 2017 na 4 byty na akci „Byty pro 

seniory II“, dotace činí celkem 2. 400tis. Kč (600 tis. na jeden byt), PD je vypracovaná pro 8 bytů, 
bylo oznámeno konání zadávacího řízení na 8 bytů. V letošním roce je možné požádat o dotaci na 

zbylé 4 byty, i když budou rozestavěné. Starosta dále tlumočil členům ZMě zdůvodnění MMR 
přidělení dotace pouze na 4 byty (omezení pro postižené – výška okna v ložnici v bytech 2+kk, 

přestože je ovladatelné z vozíčku). 

Připomínky k výstavbě všech 8 bytů: Ing. Stehlík sdělil, že náklady na výstavbu těchto bytů jsou 
vysoké, v okolních obcích jsou vybudované penziony mnohem lépe využité a pro více občanů, zde 

je pouze 8 bytů na velké ploše pozemku. Starosta vysvětlil, že přípravné práce na projektu a na 
žádosti o dotaci jsou nákladné a zdlouhavé a dotace mohou kdykoliv skončit. Ing. Šmídová 

upozornila na vypracovanou studii před několika lety na stavbu penzionu u MŠ, jehož výstavba by 

byla ekonomičtější a dala by se využít. Pokud budou vybudovány 4 byty bez dotace, které by 
následně byly prodány, ztratí tyto byty i pozemek svoji funkci pro důchodce. Starosta sdělil, že 

vlastníci pozemků u MŠ nechtějí tyto prodat, proto nebyl penzion vybudován. Názory členů ZMě na 
problém výstavby bytů pro postižené a jejich realizaci z dotačních či vlastních peněz.  

 
Členové ZMě projednali výstavbu 8 bytů dle dotačního projektu „Byty pro seniory II“ a pověřují 

starostu města k jednání s peněžními ústavy o úvěru 

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



Starosta města dále v souvislosti s výstavbou bytů informoval o jednání se Státním pozemkovým 
úřadem ČR v Brně a o možnostech převodu pozemků pro bytovou zástavbu. Jedná se o pozemky 

parc.č. 929/2 výměry 2.610m2 a parc. 4623/5 výměry 14.773m2 v k.ú. Velké Pavlovice. Pozemky se 

nachází za bývalým skleníkem za ul. Zahradní a dle ÚPD jsou určeny pro bytovou výstavbu. 
V současné době lze tyto státní pozemky získat pouze úplatnou formou, podmínky si klade stát 

(možná je směna za ornou a doplatek, ale pozemek je hodnocen dle znaleckého posudku 
několikanásobně dráž než orná)    

 

Členové ZMě projednali podání žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. 929/2 výměry 2.610m2 a 
parc. 4623/5 výměry 14.773m2 v k.ú. Velké Pavlovice od Státního pozemkového úřadu 

 
                          hlasování pro 14,  proti  0,  zdržel se  1 (Šmídová) 

 
Dále byli členové ZMě seznámeni s průběhem soudního sporu mezi městem a p. Jaroslavem Kubešou, 

v r. 2015 probíhala jednání o mimosoudním vyrovnání, městu byl předložen návrh smlouvy o 

narovnání, o kterém však na zasedání ZMě nebylo jednáno. Dle návrhu dohody má město p. 
Kubešovi zaplatit částku 137 tis. Kč. Po prostudování návrhu dohody doporučuje RMě členům ZMě 

tuto dohodu neschválit. 
Ing. Benda připomněl, že obě strany jednaly o úpravě obsahu smlouvy, ovšem bez výsledku.  

Ing. Procházka upozornil, že mezi městem a p. Kubešou existuje provázanost, která spočívá 

v nájmu splaškové kanalizace z podnikatelské zóny a provozování ČOV, vztahy by neměly být 
narušeny. Navrhuje konzultaci textu smlouvy se spol. VAK Břeclav a.s. 

 
Členové ZMě projednali návrh RMě neschválit Uzavření návrhu smlouvy o narovnání mezi Městem 

Velké Pavlovice a panem Jaroslavem Kubešou, Zašovská 734, Valašské Meziříčí (dle přílohy)  
 

hlasování pro 7 (Dostoupil, Halm, Hádlík, Hasil, Otřel, Benda Rilák) ,  proti  0,  

zdržel se  8 (Schaffer, Melichar, Bedřich, Stehlík, Šmídová, Lacina, Crháková, 
Procházka) 

 
Členové ZMě doporučují, aby zvolení zástupci města pokračovali v jednání s p. Jaroslavem Kubešou, 

které povede ke smírnému řešení soudního sporu. 

 
 

Starosta města informoval o podání žádosti a přidělení dotace – zapsání do seznamu doporučených 
projektů, kterým bude po splnění určitých podmínek zasláno rozhodnutí a přidělen dotační titul 

z Ministerstva ŽP na akci „Založení krajinných prvků I.“, dle provedené KPÚ, celkem se jedná o 

částku cca 14.941 tis. Kč, podíl města činí cca 1.255 tis. Kč, v současné době probíhá zadávací 
řízení a výběr dodavatele 

 
 

9.) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuze 
Starosta Jiří Otřel informoval o dopisu Policie ČR, která vyzývá město k řešení dopravní situace 

a zklidnění dopravy ve městě, konkrétně na ul. Zelnice, vše na návrh občana Velkých Pavlovic. RMě 

projednala možnosti a navrhuje zapůjčení radaru, případně přemístění radaru z ul. Brněnské v době 
realizace průtahu města a měření rychlosti dle dopr. značky 30km/h.  

 
 Starosta dále informoval členy ZMě o problému uzavírání komunikací během kulturních, 

sportovních a vinařských aktivitách, při letošních Májových otevřených sklepech byla uzavřena jako 

obvykle ul. V Údolí, vyskytly se stížnosti občanů, kteří o tom nevěděli. Město do budoucna požádá 
Odbor dopravy MěÚ Hustopeče o obecné povolení uzavírek komunikací při plánovaných akcích (hody, 

vinobraní, otevřené sklepy, vánoční jarmark atd.). Pan Štefka upozornil na nepořádek a rušení nočního 
klidu při otevřených sklepech, Ing. Hádlík konstatoval, že při letošních otevřených sklepech bylo již 

druhý den dopoledne uklizeno. Následovala diskuze členů ZMě o zklidnění dopravy na místních 
komunikacích, o zajištění pořádku při vinařských akcích a diskotékách. 

 

 Člen ZMě Ing. Procházka se zeptal na výkup pozemků u Trkmanky. Místostarosta informoval o 
výkupu pozemků v této lokalitě, o jednáních s vlastníky pozemků. Křičkovi nechtějí pozemek prodat, 



dokud nebude vyřešena jejich přípojka NN, Čeperovi taky zatím prodat nechtějí. Pozemky se vykupují 
za účelem budoucí výstavby IS a komunikace, záměr města je v současné době do vykoupených 

pozemků umístit přípojku NN pro lesopark a kynologický areál. 

 
 Člen ZMě Ing. Procházka požádal o vysvětlení, proč budovaný chodník na ul. Hlavní v rámci 

akce Mobility II je umístěn velice blízko stromů (při žádání dotace bylo povoleno chodník o cca 30 cm 
od stromů odsunout), Ing. Schaffer-stavební dozor sdělil, že chodník je posunut přibližně jen 

o 20 cm, důvodem je problém s kabelem spol. O2 Česká republika. 

 
 Člen ZMě Ing. Procházka se v návaznosti na výpis z RMě zeptal, proč bude vypsáno výběrové 

řízení na snížení nivelety stavby „Úprava polní cesty Velké Pavlovice“. Člen ZMě Ing. Hádlík odpověděl, 
že se jednalo o černou stavbu a bylo vydáno dodatečné stavební povolení, dle kterého má stavebník, 

tedy město, niveletu cesty snížit. Ing. Procházka sdělil, že ví, že se jednalo o černou stavbu a dotázal 
se, zda s tím všichni účastníci (vlastníci sousedních pozemků) souhlasili. Starosta sdělil, že ano. Ing. 

Benda poukázal, že není pravdou, že by cesta stínila na pozemek Ing. Hádlíka a že by sjezd k jeho 

pozemku z této cesty existoval. Navrhuje snížení nivelety nerealizovat. Následovala diskuze o úpravě 
cesty. Starosta navrhl svolat schůzku zástupců města a všech zúčastněných vlastníků sousedních 

pozemků a dohodnout se na dalším postupu.  
 

 Ing. Benda se dotázal, jaký je další vývoj se Zdravotním střediskem. Starosta sdělil, že MUDr. 

Jurišica podal k 31.8.2017 výpověď, dne 26.5.2017 se má konat jednání společníků. 
 

Člen ZMě Ing. Benda se zeptal, jak pokračuje soud o náhradě škody s MUDr. Portešovou. 
Starosta sdělil, že úraz je odškodněn, MUDr. Portešová obdržela 119.350,- Kč od pojišťovny ČSOB, a 

1.000,- Kč od města jako spoluúčast. 
 

 Člen ZMě Ing. Benda se dotázal, jak pokračuje výkup pozemku od Ing. Milana Kovaříka na 

vybudování nového hřbitova. Starosta sdělil, že se zatím Ing. Kovařík neozval. 
 

 Paní Bohumila Novotná z ul. V Údolí se zeptala, na koho se má obrátit ve věci sousedských 
sporů. Místostarosta Petr Hasil se s ní domluvil, že se za ní příští týden zastaví. 

 

 Oldřich Hotový z ul. Zahradní se zeptal, jak bude vedena objížďka při realizaci akce Průtah 
městem. Místostarosta sdělil, že nákladním a osobním automobilům bude vjezd do města přes most 

zakázán, do města se bude jezdit od Němčiček nebo od Velkých Bílovic. Celá stavba bude rozdělena 
na několik etap, při výstavbě kruhového objezdu (cca 2 měsíce) budou po Zahradní do města jezdit 

pouze autobusy, pokud by jezdily od Němčiček nebo Velkých Bílovic, nebudou navazovat jízdní řády. 

Ing. Hádlík informoval, že celá stavba má být zahájena cca červenec 2017 a ukončena do konce roku 
2018. Bude však rozdělena na etapy a provoz ve městě bude podle etap upravován. Starosta Jiří Otřel  

informoval o opravách vodovodního řadu před zahájením stavby Průtah městem, o uložení venkovního 
vedení do země v ul. Horní, Hlavní, Dlouhá a o výměně plynového potrubí na ul. Dlouhá.  

Nebylo dalších dotazů a připomínek 
 

10.) Usnesení  

 S přijatými usneseními seznámil členy ZMě Mgr. Michal Rilák 
 

11.) Závěr 
Jiří Otřel poděkoval všem přítomným členům za účast na XVI. zasedání ZMě, a toto ve 20.30 hodin 

ukončil.  

Zapsala: Jitka Krátká                        Dne: 19. 5. 2017 

 

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

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

Ověřovatelé 
 



Město 

VELKÉ PAVLOVICE 
 

 

   Přijaté usnesení  
 
z XVI. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 16. května 2017 
v 18,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ. 

 

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi bere na vědomí: 
- informaci o zařazení projektu „Založení krajinných prvků I“ do seznamu doporučených 

projektů Ministerstva ŽP 
 

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi schvaluje: 

  
1) Celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města za rok 2016, včetně Zprávy auditora, 

 o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bez výhrad  
 

                           hlasování pro  15,    proti   0,    zdržel se  0    
    

2) Účetní uzávěrku Města Velké Pavlovice za rok 20016 

            
    hlasování pro  15,    proti  0,    zdržel se 0      

    
3) Rozpočtové opatřením č. 4/2017, z rozhodnutí starosty města 28.3.2017, celkové příjmy 

zvýšeny o 675 tis. Kč, celkové výdaje zvýšeny o 675 tis. Kč, celkové financování beze změny. 

V příjmech byl proveden dle platné rozpočtové skladby (vyhl. č. 463/2016 Sb.) přesun částky 
300 tis. Kč z paragrafu 2119 na položku 1356 (příjmy z úhrad na dobývání nerostů.) 

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) Členský příspěvek DSO Mikroregion Hustopečsko na rok 2017 v celkové výši 24.200,- Kč. 
 

   hlasování pro   15,    proti   0,    zdržel se  0     
 

5) Rozpočtové opatření č. 5/2017, celkové příjmy zvýšení o 130 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 

130 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       
 

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

a. prodej pozemku parc.č. 4467/12 o výměře 56 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle 
geometrického plánu č. 2161-15/2017, vypracovaného Ing. J. Hlávkou, z důvodu 

dořešení vlastnických vztahů k pozemku pod garáží, za cenu 250,- Kč/m2 plus DPH 
 

hlasování pro  15,    proti  0,      zdržel se  0   

 
  



b. prodej 21 kusů akcií ve vlastnictví města Velké Pavlovice společnosti Vinné sklepy 
Františka Lotrinského, a.s., Nádražní 1/1, 961 06 Velké Pavlovice, IČ 29356377,  

společnosti S.M.K., a.s., Skalní mlýn 96, Blansko za celkovou cenu 2.100 tis. Kč 

 
      hlasování pro  11,    proti  2 (Stehlík, Šmídová),  zdržel se 2 (Procházka, Lacina)     

 
7) Zveřejnění záměrů prodeje pozemků v podnikatelské zóně na základě doporučení RMě: 

a. pozemku parc.č. 4524/83 o výměře 3.864m2, k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického 

plánu č. 2175-78/2017 schváleného katastrálním úřadem dne 2.5.2017 
  

hlasování pro   15,    proti  0,      zdržel se  0  
   

b. části pozemků parc.č. 4524/6, 4524/7 a 4524/1 celkové výměry cca 4.000m2, v k.ú. 
Velké Pavlovice (v situačním zákresu označené P3 a P4) 

 

hlasování pro  15,    proti  0,      zdržel se  0    
 

8) Odkoupení pozemku parc.č. 4379/15 o výměře 3.695m2 v k.ú. Velké Pavlovice, který slouží 
jako veřejné prostranství, dle vypracovaného geometrického plánu a znaleckého posudku, 

za celkovou cenu 385.000 Kč od Českých drah, a.s. 

 
hlasování pro   15,    proti  0,    zdržel se   0       

 
9) Uzavření smlouvy mezi Městem Velké Pavlovice a DSO Mikroregion Hustopečsko o bezplatném 

převodu mobiliáře pořízeného z dotace „Krajem André na kole“ v celkové pořizovací ceně 
44.268,46 Kč od Mikroregionu Hustopečsko 

 

hlasování pro    15,    proti   0,   zdržel se  0       
 

10) Podání žádosti o bezúplatný převod, případně úplatný prodej, podílu 3/4 pozemku parc.č. 
457/5 o výměře 211 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   15,    proti   0,   zdržel se 0        

 
11) Výstavbu 8 bytů dle dotačního projektu „Byty pro seniory II“ a pověřuje starostu města 

k jednání s peněžními ústavy o úvěru 

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

 
12) Podání žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. 929/2 výměry 2.610m2 a parc. 4623/5 

výměry 14.773m2 v k.ú. Velké Pavlovice od Státního pozemkového úřadu 
 

hlasování pro   14,    proti  0,   zdržel se 1 (Šmídová)        

 
 

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi neschvaluje: 
 

13) Uzavření návrhu smlouvy o narovnání mezi Městem Velké Pavlovice a panem Jaroslavem 

Kubešou, Zašovská 734, Valašské Meziříčí  
  

hlasování pro 7 (Dostoupil, Halm, Hádlík, Hasil, Otřel, Benda Rilák) ,   
                                  proti  0,             

                      zdržel se  8 (Schaffer, Melichar, Bedřich, Stehlík, Šmídová, Lacina,           
                                                                                     Crháková, Procházka) 

 

 



Zastupitelstvo města ukládá:  
 

radě města:  

- zabývat se průběžně dotazy, námitkami a připomínkami občanů podaných 
prostřednictvím zastupitelů města na dnešním zasedáni zastupitelstva 

 
starostovi města:  

- svolat schůzku s vlastníky sousedních pozemků polní cesty na rozhraní místních lokalit  

„Stará Hora“ a „Hluboká“ v úseku provedených úprav a dohodnout další postup 
 

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

 
 

 

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

místostarosta                                                                               starosta 
 

 

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


