Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis ze zápisu č. 3/14
ze III. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo
ve čtvrtek 18. prosince 2014 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 ing. Procházka. Přivítal přítomné členy městského
zastupitelstva 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 14,
proti – 0, zdržel se - 1, za ověřovatele zápisu Ing. Ladislav Hádlík a Lubomír Zborovský,
hlasování 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:
- tajemníkovi realizovat bezúplatný převod pozemků státu ČR pro Město Velké Pavlovice –
probíhá příprava podkladů a žádostí
- tajemníkovi předat členům ZMě výčet kompetencí jednotlivých členů RMě, uvolněného a
neuvolněného místostarosty – kompetence předány písemně všem členům ZMě
- tajemníkovi předložit stav odváděných poplatků za ubytování - bude předloženo po ukončení
roku 2014 na prvním ZMě 2015
- místostarostovi Petru Hasilovi prošetřit podání p. V.H. ve věci narušené statiky lisovny, sklepa
a schodiště, vlivem stavebních úprav lisovny a sklepa p. Ing. J.H. - bylo prošetřeno, schůzka
p. J. H., Ing. J.H. a SÚ Velké Pavlovice, dohoda o zajištění opravy, bylo zjištěno, že p. V.H.
není vlastníkem objektu
3.) Rozpočtové opatření č. 8/2014
Ing. Procházka předal slovo Ing. Mrázkovi, který nejprve informoval členy ZMě o změnách příspěvků
pro rok 2014 vlastním příspěvkovým organizacím - MŠ snížení o 137.976,-Kč na 1.122.477,- Kč,
ZŠ snížení o 100 tis Kč na 2 989.024,-Kč, Gymnázium snížení o 150 tis. Kč na 2.294.209,-Kč a
Ekocentrum Trkmanka zvýšení o 16.660,-Kč na 2.738.190,-Kč
Ředitel ZŠ RNDr. Hanák – vyjádření a podání informace ke snížení příspěvků (úspora za energie)
hlasování
pro 14, proti 0, zdržel se 1
(Hasil)
Ing. Mrázek dále seznámil členy ZMě se změnou příspěvku na rok 2014 pro Římskokatolickou farnost
Velké Pavlovice na výdaje s plánovanou opravou fasády kostela – snížení o 100 tis. Kč na 100 tis. Kč
hlasování
pro 15, proti 0, zdržel se 0
dále pak členy ZMě seznámil s rozpočtovým opatřením č. 8/2014 dle přílohy:

celkové příjmy snížení o 1 023 tis. Kč, celkové výdaje snížení o 1 023 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
člen ZMě - požadavek vyčíslit práce zaměstnanců města podílejících se na stavebních úpravách
sokolovny – práce mimo smlouvu o dílo s SKR a dotace, následovala diskuze o stavebních pracích na
sokolovně a o dotaci – úkol vyčíslit hodnotu (náklady) na práci pracovníků města, techniku a materiál
Ing. Procházka dal hlasovat o rozpočtovém opatření č. 8/2014
hlasování
pro 15, proti 0, zdržel se 0
4.) Rozpočet pro rok 2015
Ing. Mrázek, před vlastním projednáním rozpočtu pro rok 2014 seznámil členy ZMě:
- s příspěvky pro rok 2015 vlastním příspěvkovým organizacím: MŠ 1.050 tis. Kč, ZŠ 2.580 tis. Kč,
Gymnázium 1.920 tis. Kč a Ekocentrum Trkmanka 1.950 tis. Kč
Ing. Šmídová vyslovila názor nepředávat sokolovnu Ekocentru Trkmanka, nutno nejprve stanovit
pravidla a podmínky pronájmu sokolovny, vyjádření ředitelky Ekocentra Trkmanka k provozu a
pronájmu sokolovny, Ing. Mrázek podal informace o ekonomických dopadech provozu sokolovny
po jejím zateplení z dotace na Město V.P. a důvodech převodu sokolovny na E.T., Ing. Halm podal
informace z jednání RMě a její doporučení pro stanovení pravidel pronajímání sokolovny
Ing. Procházka dal hlasovat o příspěvcích vlastním příspěvkovým organizacím, viz výše
hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 2
(Šmídová, Schaffer)
-

s příspěvkem na rok 2014 pro TJ Slavoj Velké Pavlovice ve výši 350 tis. Kč
hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 1

-

s příspěvkem na rok 2014 pro Římskokatolickou farnost Velké Pavlovice ve výši 200 tis. Kč na
výdaje s plánovanou opravou fasády kostela
hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0

-

se smlouvou o úvěru č. 12247/14/LCD mezi Městem Velké Pavlovice a Českou spořitelnou, a.s., na
poskytnutí úvěru ve výši 2 820 000,- Kč na financování „Zateplení Gymnázia a Sportovní haly Velké
Pavlovice“ a „Zvýšení kapacity EVVO na Ekocentru Trkmanka“, dle přílohy
hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0

-

s rozpočtem SKF pro rok 2015 - s tvorbou 1.491 tis. Kč a použitím 1.491 tis. Kč
Ing. Mrázek seznámil členy ZMě s výší příspěvků z SKF pro zaměstnance na stravné, dovolenou,
ošacení, kulturu a sport, Ing. Hádlík měl připomínku, že by vedení města mělo přehodnotit tvorbu
SKF, Ing. Procházka odpověděl, že finanční výbor má možnost kontroly, audit každý rok zkoumá
tvorbu i čerpání, nebyly zjištěny nedostatky, dal hlasovat pro rozpočet SKF
hlasování: pro 10, proti 4 (Šmídová, Stehlík, Hádlík, Rilák), zdržel se 1
(Schaffer)

(Hádlík)

Ing. Halm seznámil členy ZMě s pozměňovacím návrhem týkajícím se rozpočtu pro rok 2015,
ve výdajích se mění par. 2143 cestovní ruch na 1.000 tis. Kč, par. 3111 předškolní zařízení na
1.050 tis. Kč, par. 3113 ZŠ na 3.080 tis. Kč, par. 3121 Gymnázia na 2.220 tis. Kč, par. 3792 ekol.
výchova a osvěta na 2.850 tis. Kč, par. 5311 bezpečnost a veř. pořádek na 500 tis. Kč, ve
financování se mění pol. 8115 změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na -4 447 900, pol.
8123 přijetí úvěru na zateplení ZŠ a SH a přístavba ET na + 287 tis. Kč, pol. 8124 splátka úvěru na
zateplení ZŠ a SH a přístavba ET na – 195 tis. Kč
člen ZMě Ing. Benda připomněl členům ZMě volební programy stran – zabývat se zajištěním
bezpečnosti občanů ve městě, přijetí min. 2 strážníků MěPO, přidal se Ing. Lacina - nutno nastavit
cílový stav a zajistit finanční krytí v rozpočtu, Hasil – ve výběrovém řízení zatím 1 uchazeč, problém
sehnat strážníka, v případě úspěchu bude v rozpočtu par. bezpečnost a veřejný pořádek navýšen

člen ZMě Zborovský nesouhlasí se snížením rozpočtu na cestovní ruch (TIC), Ing. Halm vysvětlil
důvody, které vedly RMě položku pro TIC snížit, Ing. Lacina informoval o možnosti spojení nominační
výstavy vína a vinobraní, následovala diskuze o TIC, cestovním ruchu a vinobraní, Ing. Procházka dal
o pozměňovacím návrhu rozpočtu 2015 hlasovat
hlasování
pro 13, proti 0, zdržel se 2 (Stehlík, Šmídová)
Ing. Mrázek, dále seznámil členy ZMě s rozpočtem pro rok 2015 dle přílohy, celkové příjmy 57 904
500 Kč, celkové výdaje 50 039 000 Kč, celkové financování – 7.865 500 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 12, proti 0, zdržel se 3
(Hádlík, Stehlík, Šmídová)
V souvislosti s průběžným plněním rozpočtu upozornil Ing. Mrázek na nutnost zmocnit RMě:
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 2014 a pro celý rok 2015
a starostu města v případě:
k rozhodnutí o použití rozpočtové rezervy do rozpočtované výše, toto zmocnění platí pro zbytek
roku 2014 a pro celý rok 2015
hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 1
(Rilák)
Ing. Mrázek dále seznámil členy ZMě s rozpočtovým výhledem pro roky 2016 – 2020 dle přílohy
hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0
5.) Prodej majetku města
- Ing. Procházka předal slovo tajemnici MěÚ, která seznámila členy ZMě se záměrem města
o odprodeji nemovitostí. Každý záměr byl řádně zveřejněn na úřední i elektronické desce:
prodej pozemku KN parc.č. 4601/8 o výměře 6 972m2, k.ú. Velké Pavlovice z důvodu dorovnání
výměry pozemků ze směnné smlouvy uzavřené dne 20.8.2014
hlasování
pro 11, proti 1, (Halm) zdržel se 3 (Hasil, Otřel, Stehlík)
prodej pozemku KN parc.č. 2130/12 o výměře 78m2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu
č. 2008-31/2014 ze dne 25.8.2014 z důvodu dotvoření stavebního místa pro výstavbu RD - prodej
pozemku byl z důvodu připomínky Ing. Šmídové stažen z programu jednání, bude prošetřeno a
projednáno na příštím zasedání ZMě
prodej pozemku KN parc.č. 1555/17 o výměře 65m2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu
č. 2004-111/2014 ze dne 31.7.2014 z důvodu dořešení vlastnických vztahů k pozemku u RD
hlasování
pro 14, proti 0, zdržel se 1
(Dostoupil)
prodej pozemku KN parc.č. 1995/37 o výměře 18m 2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu
č. 2013-35/2014 ze dne 4.9.2014 z důvodu dořešení vlastnických vztahů stavby a pozemku
hlasování
pro 15, proti 0, zdržel se 0
prodej pozemku KN parc.č. 4484/74 o výměře 35m2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu
č. 2002-102/2014 ze dne 11.7.2014 z důvodu dořešení vlastnických vztahů stavby a pozemku
hlasování
pro 15, proti 0, zdržel se 0

prodej bytové jednotky č. 499/8 v bytovém domě na ulici Tovární č.p. 499/8 na pozemku KN parc.č.
905/1 k.ú. Velké Pavlovice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a podílu
pozemku 905/1, k.ú. Velké Pavlovice za 70% odhadní ceny v době prodeje
hlasování
pro 15, proti 0, zdržel se 0
odešla Ing. Šmídová 20.45
6.) Různé
- členové ZMě byli seznámeni s dodatkem č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Velké Pavlovice
okres Břeclav, příspěvkové organizace města Velké Pavlovice, týkající se bezplatného
převedení původního movitého majetku, který byl duplicitně evidován
hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 0
1 nepřítomen
odešel Rilák 20.55, vrátila se Ing. Šmídová 20.55


členové ZMě byli seznámeni s dodatkem č. 2 ke zřizovací listině Ekocentra Trkmanka Velké
Pavlovice, Nádražní 1/1, příspěvkové organizace města Velké Pavlovice, týkající se převodu
nemovitého majetku města – sokolovny včetně vnitřního zařízení
hlasování: pro 10, proti 2 (Šmídová, Stehlík), zdržel se 2 (Hádlík, Schaffer)
1 nepřítomen
vrátil se Rilák 21.00
-

členové ZMě byli seznámeni se systémem stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města v souladu s §84 odst.2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, které projednala a navrhuje RMě na tomto zasedání ke schválení dle přílohy
č.1 ve výši:
člen zastupitelstva města: 600,- Kč, člen výboru/komise: 1.200,- Kč, předseda výboru/komise:
1.400,- Kč, člen rady města 2.000,- Kč, neuvolněný místostarosta 5.000,- Kč. Odměny budou
vypláceny od 1. 1. 2015. Odměny za jednotlivé funkce nebudou slučovány
hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0

-

členové ZMě projednali návrh na určení uvolněného místostarosty Petra Hasila k zastupování
starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§73 odst. 3
a § 79) a neuvolněného místostarostu Ing. Dušana Bedřicha k zastupování starosty a
uvolněného místostarosty v době jejich nepřítomnosti, v souladu s § 104 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění
hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0

-

členové ZMě projednali návrh RMě schválit výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům
zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti
s výkonem jejich funkce pro rok 2015 a to ve výši 250,- Kč/hod. Úhrada ušlého výdělku bude
podléhat souhlasu rady města.
hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0

-

místostarosta P. Hasil seznámil členy ZMě se složením komisí RMě:
komise pro kulturu a sport – předseda Mgr. Eva Drienková, členové – Jana Crháková, Ing.
Roman Halm, Jan Melichar, Radek Krejčiřík, Zuzana Pecháčková, Marek Suský, Marcela
Štambachrová DiS., Miroslav Gajdošík
komise školská – předseda Ing. Dušan Bedřich, členové – Jiří Otřel, Mgr. Jitka Češková, Ing.
Pavel Lacina, Ing. Vlastimil Loveček, František Čermák
komise výstavby – předseda Josef Dostoupil, členové – Ing. Zdeněk Draška, Ing. Tereza
Drašková, Ing. Antonín Schaffer, Roman Pláteník
komise zemědělská a ŽP – předseda Ing. Pavel Lacina, Bc. Zita Dvořáková, MSc., Jiří
Hanzálek, Stanislav Prát, Ing. Oldřich Tesař, Jan Krejčiřík

-

P. Hasil dále informoval o jednání RMě dne 16.12. – projednala nové investiční akce, průběh
rekonstrukce sokolovny, vánoční koncerty, křest knihy, vánoční jarmark – výtah ze zápisu
bude zveřejněn na webových stránkách města

7.) Dotazy a připomínky zastupitelů, občanů, diskuse
- p. J. H. upozornil na velký provoz způsobující prašnost a hluk v ulicích Starohorská a
Zelnice, komunikace pro takový provoz nesplňuje podmínky, návrh omezit rychlost na
30km/hod. – schůzka p. P. Hasila a p. J.H. ohledně osazení značek a jiných možnostech a
opatřeních
-

členka ZMě upozornila na parkování učitelů na parkovišti před obchodem a tím omezení
parkovacích míst pro zákazníky – P. Hasil informoval o záměru vylepšit parkování v této
lokalitě a návrhu úpravy křižovatky, následovala diskuze o parkování u kostela, hřbitova a
obchodu Crhákových

-

člen ZMě - několik námětů, které vyplývají z požadavků a připomínek občanů
a kterými by se mělo vedení města zabývat:
 vybudování WC na autobusovém nádraží a na zastávce ČD
 omezení hracích automatů ve městě
 chybí vánoční výzdoba ve městě
 chodník naproti lékárny u parkoviště pro nevidomé ohrožuje chodce
 naučná stezka V kraji vína a meruněk je špatně nebo vůbec není udržovaná
Ing. Procházka sdělil, že požadavky se bude vedení a RMě zabývat, P. Hasil informoval, že
trasa naučné stezky již byla překontrolována, nedostatky budou odstraněny

-

-

člen ZMě - navrhl možnost navýšení parkovacích míst úpravou chodníku a zahrady před
MŠ a upozornil na vadnou úchytku branky oplocení u MŠ – Ing. Procházka sdělil, že bude
zařazeno do plánu, úchytka na brance bude opravena, p. Hasil zařídí

-

členka ZMě - připomínkovala ukončení stravování důchodců ve škole a upozornila, že si
důchodci stěžují na jídlo z restaurace Vinopa – Ing. Procházka sdělil, že rozváženo je cca
60 – 70 obědů, dle informací pracovnice rozvážející obědy těch stížností moc není, pokud
by někdo měl problémy nebo dietu, je možnost do školy chodit, město však tyto obědy
rozvážet nebude

-

členka ZMě - dotaz, proč byl propuštěn kuchař z kuchyně ZŠ – Ing. Procházka sdělil, že
důvodem propuštění byly osobní problémy

9.)Usnesení - S přijatými usneseními seznámila členy ZMě Jana Crháková
10.)Závěr
- Ing. Procházka poděkoval všem přítomným členům za účast na III. jednání ZMě a toto
v 22.00 hodin ukončil.
- Zapsala: Jitka Krátká
Dne
23. 12. 2014

…………………………………………….
místostarosta

…………………………………………
starosta

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

Město
VELKÉ PAVLOVICE
Přijaté usnesení
ze III. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 18. prosince
2014 v 18,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
Zastupitelstvo města dále na základě svého jednání a po diskusi schvaluje:
1) změna příspěvku pro rok 2014 vlastním příspěvkovým organizacím MŠ snížení o 137 976 Kč
na 1 122 477,- Kč, ZŠ snížení o 100 tis Kč na 2 989 024,- Kč, Gymnázium snížení o 150 tis. Kč
na 2 294 209,- Kč a Ekocentrum Trkmanka zvýšení o 16.660,- Kč na 2 738 190,- Kč
hlasování
pro 14, proti 0, zdržel se 1
2) Změna příspěvku na rok 2014 pro Římskokatolickou farnost Velké Pavlovice Na výdaje
s plánovanou opravou fasády kostela – snížení o 100 tis. Kč na 100 tis. Kč
hlasování
pro 15, proti 0, zdržel se 0
3) rozpočtové opatření č. 8/2014, dle přílohy, celkové příjmy snížení o 1 023 tis. Kč, celkové
výdaje snížení o 1 023 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) příspěvky pro rok 2015 vlastním příspěvkovým organizacím: MŠ 1.050 tis. Kč, ZŠ 2.580 tis. Kč,
Gymnázium 1.920 tis. Kč a Ekocentrum Trkmanka 1.950 tis. Kč
hlasování
pro 13, proti 0 , zdržel se 2
5) příspěvek na rok 2015 pro TJ Slavoj Velké Pavlovice ve výši 350 tis. Kč
hlasování:
pro 14 , proti 0, zdržel se 1
6) příspěvek na rok 2015 pro Římskokatolickou farnost Velké Pavlovice ve výši 200 tis. Kč
na výdaje s plánovanou opravou fasády kostela
hlasování
pro 15, proti 0, zdržel se 0
7) uzavření smlouvy o úvěru č. 12247/14/LCD mezi Městem Velké Pavlovice a Českou
spořitelnou, a.s., na poskytnutí úvěru ve výši 2 820 000,- Kč na financování „Zateplení
Gymnázia a Sportovní haly Velké Pavlovice“ a „Zvýšení kapacity EVVO na Ekocentru
Trkmanka“, dle přílohy
hlasování
pro 15, proti 0, držel se 0
8) rozpočet SKF pro rok 2015 dle přílohy: tvorba 1.491 tis. Kč, použití 1.491 tis. Kč
hlasování
pro 10, proti 4, zdržel se 1

9) pozměňovací návrh týkající se rozpočtu pro rok 2015, ve výdajích se mění par. 2143 cestovní
ruch na 1.000 tis. Kč, par. 3111 předškolní zařízení na 1.050 tis. Kč, par. 3113 ZŠ na 3.080 tis.
Kč, par. 3121 Gymnázia na 2.220 tis. Kč, par. 3792 ekol. výchova a osvěta na 2.850 tis. Kč,
par. 5311 bezpečnost a veř. pořádek na 500 tis. Kč, ve financování se mění pol. 8115 změna
stavu krátkodobých peněžních prostředků na -4 447 900, pol. 8123 přijetí úvěru na zateplení
ZŠ a SH a přístavba ET na + 287 tis. Kč, pol. 8124 splátka úvěru na zateplení ZŠ a SH a
přístavba ET na – 141 tis. Kč
hlasování
pro 13, proti 0, zdržel se 2
10) rozpočet pro rok 2015 dle přílohy, celkové příjmy 57 904 500 Kč, celkové výdaje 50 039 000
Kč, celkové financování -7 865 500 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 12, proti 0, zdržel se 3
11) rozpočtový výhled pro roky 2016 - 2020 dle přílohy
hlasování
pro 15, proti 0, zdržel se 0
12) dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Velké Pavlovice okres Břeclav příspěvkové
organizace města Velké Pavlovice
hlasování
pro 14, proti 0, zdržel se 0
1 nepřítomen
13) dodatek č. 2 ke zřizovací listině Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice, Nádražní 1/1,
příspěvkové organizace města Velké Pavlovice
hlasování
pro 10, proti 2, zdržel se 2
1 nepřítomen
14) stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.1.2015 v souladu s §84
odst.2) písm.n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dle přílohy č.1 ve výši:
člen zastupitelstva města: 600,- Kč, člen výboru/komise: 1.200,- Kč, předseda výboru/komise:
1.400,- Kč, člen rady města 2.000,- Kč, neuvolněný místostarosta 5.000,- Kč. Odměny za
jednotlivé funkce nebudou slučovány.
hlasování
pro 15, proti 0, zdržel se 0
15) určuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, uvolněného
místostarostu Petra Hasila k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
starosta nevykonává funkci (§73 odst. 3 a § 79) a neuvolněného místostarostu Ing. Dušana
Bedřicha k zastupování starosty a uvolněného místostarosty v době jejich nepřítomnosti.
hlasování
pro 15, proti 0, zdržel se 0
16) neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro rok 2015 ve výši
250,- Kč/hod. Úhrada ušlého výdělku podléhá souhlasu rady města.
hlasování
pro 15, proti 0, zdržel se 0
17) prodej majetku města dle záměrů o prodeji nemovitostí a výsledku dnešního jednání:
a. prodej pozemku KN parc.č 4601/8 o výměře 6 972m2, v k.ú. Velké Pavlovice z důvodu
dorovnání výměry pozemků ze směnné smlouvy uzavřené dne 20.8.2014
hlasování
pro 11, proti 1, zdržel se 3
b. prodej pozemku KN parc.č. 1555/17 o výměře 65m2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle
geometrického plánu č. 2004-111/2014 ze dne 31.7.2014 z důvodu dořešení vlastnických
vztahů k pozemku u RD
hlasování
pro 14, proti 0, zdržel se 1
c.

prodej pozemku KN parc.č. 1995/37 o výměře 18m2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle
geometrického plánu č. 2013-35/2014 ze dne 4.9.2014 z důvodu dořešení vlastnických
vztahů stavby a pozemku

hlasování

pro 15, proti 0, zdržel se 0

d. prodej pozemku KN parc.č. 4484/74 o výměře 35m2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle
geometrického plánu č. 2002-102/2014 ze dne 11.7.2014 z důvodu dořešení vlastnických
vztahů stavby a pozemku
hlasování
pro 15, proti 0, zdržel se 0
e. prodej bytové jednotky č. 499/8 v bytovém domě na ulici Tovární č.p. 499/8 na pozemku KN
parc.č. 905/1 k.ú. Velké Pavlovice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
budovy a podílu pozemku 905/1, k.ú. Velké Pavlovice za 70% odhadní ceny v době prodeje
hlasování
pro 15, proti 0, zdržel se 0
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 2014 a pro celý rok 2015
b. starostu města:
k rozhodnutí o použití rozpočtové rezervy do rozpočtované výše, toto zmocnění platí pro zbytek
roku 2014 a pro celý rok 2015
hlasování
pro 14, proti 0, zdržel se 1
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
Pověřuje:
starostu města:
- k podepsání smlouvy o úvěru č. 12247/14/LCD mezi městem a Českou spořitelnou, a.s.

………………………………………

……………………………

místostarosta

starosta
……………………………………………………………………………………………
Ověřovatelé

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne:

sejmuto dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce MěÚ dne:

sejmuto dne:

