Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis ze zápisu č. 9/15
z IX. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo
ve čtvrtek 17. prosince 2015 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 zastupitelstva
města a konstatoval, že je přítomno 15 ze 17 členů ZMě, a toto je usnášeníschopné. Za
zapisovatele z jednání byla určena Jitka Krátká. Navržený program jednání byl všem členům
zaslán písemně. 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.
Ing. Hádlík navrhl změnu programu a to následující:
1) Zahájení
2) Odvolání členů rady města, obou místostarostů a odvolání starosty města
3) Zrušení funkce neuvolněného místostarosty
4) Volba starosty města, volba místostarosty, volba členů rady města
5) Kontrola úkolů
6) Rozpočtové opatření č. 9/2015
7) Rozpočet na rok 2016
8) Různé
9) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuze
10) Usnesení
11) Závěr
- pro změnu hlasovalo všech 15 přítomných členů

hlasování pro 9, proti 6,

zdržel se 0

Ing. Hádlík navrhl, aby se o odvolání a volbě hlasovalo aklamací. Ing. Procházka dal hlasovat, že
o odvolání a nové volbě se bude hlasovat aklamací
hlasování

pro 15,

proti 0,

zdržel se 0

2.)

Odvolání členů rady města, obou místostarostů a odvolání starosty města

Odvolání:

Josef Dostoupil
hlasování pro 10, proti 3 (Zborovský, Melichar, Lacina),
zdržel se 2 (Benda, Crháková)
Ing. Roman Halm
hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 5 (Melichar,
Crháková, Benda, Zborovský, Lacina)
Ing. Dušan Bedřich hlasování pro 9,
proti 1 (Procházka), zdržel se 5
(Melichar, Crháková, Benda, Zborovský, Lacina)
Petr Hasil
hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 5 (Melichar, Crháková,
Benda, Zborovský, Lacina
Ing. Pavel Procházka hlasování pro 9,
proti 4 (Melichar, Crháková, Zborovský,
Lacina, zdržel se 2 (Procházka, Benda)

3.)
Zrušení funkce neuvolněného místostarosty
hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 3 (Melichar, Crháková, Zborovský)
4.)

Volba starosty města, volba místostarosty, volba členů rady města

volba do funkce uvolněného starosty – návrhy:
- Jiří Otřel – kandidaturu přijímá
- Ing. Procházka – kandidaturu přijímá
- Ing. Benda – kandidaturu nepřijímá
starosta - Jiří Otřel hlasování pro 9, zdržel se 0, proti 6 (Melichar, Benda, Procházka, Crháková, Lacina,
Zborovský)

volba do funkce uvolněného místostarosty – návrhy
- Petr Hasil – kandidaturu přijímá
- Jan Melichar – kandidaturu nepřijímá
místostarosta - Petr Hasil hlasování pro 9, zdržel se 0, proti 6 ( Melichar, Benda, Procházka,
Crháková, Lacina, Zborovský)
volba členů rady města - návrh: Ing. Roman Halm, Ing. Ladislav Hádlík, Josef Dostoupil
Ing. Roman Halm
hlasování pro 9, proti 5 (Benda, Lacina, Procházka, Zborovský, Melichar),
zdržel se 1 (Crháková)
přišel Ing. Dušan Bedřich 18.20 hod. – celkem přítomno 16 členů zastupitelstva
Ing. Ladislav Hádlík hlasování pro 10, proti 6 (Benda, Lacina, Procházka, Zborovský, Melichar,
Bedřich), zdržel se 0
Josef Dostoupil
hlasování pro 11, proti 5 (Bedřich, Crháková, Melichar, Benda, Procházka),
zdržel se 0
Odešli Lubomír Zborovský a Ing. Pavel Lacina v 18.30 hod., celkem přítomno 14 členů ZMě
Ing. Procházka poděkoval všem přítomným členům ZMě za spolupráci v minulém období a předal
slovo novému starostovi Jiřímu Otřelovi. Zvolený starosta Jiří Otřel poděkoval za důvěru a pokračoval
v programu zasedání ZMě. vyzval místostarostu P. Hasila, aby provedl kontrolu úkolů z minulého
zasedání ZMě:
5.)

Kontrola úkolů

minulé zasedání ZMě uložilo:
- tajemníkovi MěÚ realizovat prodeje majetku dle závěrů zasedání zastupitelstva – průběžně je
plněno - jednání s VaK ve věci převodu pozemků, firmě Blara s.r.o. je pozemek již prodán
- radě města zabývat se dotazy připomínkami občanů: - probíhá jednání se zástupci spol.
Zdravotní středisko, byla provedena oprava komunikací ve městě, konalo se jednání ve věci
dořešení účetnictví příspěvkových organizací
-

6.)

Rozpočtové opatření č. 9/2015

starosta Jiří Otřel předal slovo Ing. Mrázkovi, který seznámil členy ZMě se změnou příspěvku pro rok
2015 vlastním příspěvkovým organizacím ZŠ, zvýšení o 15.657,- Kč na 3.081.694,- Kč, Gymnázium
zvýšení o 591.394,- Kč na 3.784.568,- Kč, Ekocentrum zvýšení o 208.137,- Kč na 4.709.327,- Kč
Hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

Ing. Mrázek dále seznámil členy ZMě s rozpočtovým opatřením č. 9/2015, celkové příjmy zvýšení o
1.855 tis. Kč, celkové výdaje snížení o 295 tis. Kč, celkové financování snížení o 2.150 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
7.)

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

Rozpočet na rok 2016

Ing. Mrázek seznámil členy ZMě s návrhem příspěvků na rok 2016 vlastním příspěvkovým organizacím
MŠ 1.350 tis. Kč, Ing. Halm navrhl změnu příspěvku MŠ 1.050 tis. Kč
hlasování pro změnu pro 9, proti 5 (Procházka, Bedřich, Benda, Crháková, Melichar), zdržel se 0
ZŠ 2.580 tis. Kč, Ing. Halm navrhl změnu příspěvku ZŠ 3.220 tis. Kč
hlasování pro změnu pro 9, proti 5 (Procházka, Bedřich, Benda, Crháková, Melichar), zdržel se 0
Gymnázium 1.880 tis. Kč, Ing. Halm navrhl změnu příspěvku 1700 tis. Kč – Ředitel PaedDr. Kropáč
informoval, že v původním příspěvku 1880 tis. Kč je již počítáno s úsporou energie v souvislosti se
zateplením, starosta dal hlasovat o původně navrženém příspěvku Gymnázium 1.880 tis. Kč
hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0
Ekocentrum Trkmanka 1.980 tis. Kč, Ing. Halm navrhl změnu příspěvku 1.800,- Kč, hlasování o změně
příspěvku Ekocentrum Trkmanka 1800,- tis. Kč
hlasování pro 9, proti 5 (Bedřich, Melichar, Procházka, Benda, Crháková), zdržel se 0
členové ZMě projednali návrh smlouvy o zvýšení půjčky ZŠ Velké Pavlovice na 1,5 mil. Kč
hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0
členové ZMě projednali příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2016 v celkové výši 154.900,Kč
hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0
odešla p. Jana Crháková, 19.10, přítomno pouze 13 členů ZMě
členové ZMě projednali poskytnutí dotace pro rok 2016 pro TJ Slavoj Velké Pavlovice ve výši 450 tis.
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 1/2016, Ing. Procházka navrhl navýšení příspěvku o 300tis. Kč,
což jsou náklady na údržbáře poskytnutého městem celkem tedy 750 tis. Kč
hlasování pro 3, proti 9 (Halm, Otřel, Stehlík, Šmídová, Hádlík, Rilák, Schaffer, Dostoupil, Melichar)
zdržel se 1 (Hasil)

navýšení nebylo schváleno, starosta dal hlasovat o původním příspěvku 450 tis. Kč
hlasování pro 9, proti 3 (Procházka, Melichar, Bedřich), zdržel se 1 (Hasil)
členové ZMě projednali poskytnutí dotace pro rok 2016 pro Římskokatolickou farnost Velké Pavlovice
ve výši 100 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2/2016
hlasování pro 8, proti 5 (Halm, Otřel, Stehlík, Šmídová, Dostoupil), zdržel se 0
Bylo konstatováno, že poskytnutí příspěvku nebylo schváleno, po diskuzi zastupitelů dal starosta znovu
hlasovat o poskytnutí příspěvku
hlasování pro 9, proti 4 (Halm, Otřel, Stehlík, Šmídová), zdržel se 0
Ing. Mrázek seznámil členy ZMě s tvorbou a čerpáním SKF pro rok 2016
hlasování pro 12, proti 1 (Stehlík), zdržel se 0
odešel p. J. Melichar, Ing. Procházka, Bedřich - 19.20, přítomno pouze 10 členů ZMě
Ing. Benda upozornil, že v průběhu jednání nebyli zvoleni navrhovatelé usnesení a ověřovatelé zápisu:
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Marie Šmídová a Mgr. Michal Rilák, hlasování pro - 10, proti –
0, zdržel se - 0, za ověřovatele zápisu Ing. Ladislav Hádlík a Josef Dostoupil, hlasování pro - 10, proti
– 0, zdržel se – 0.
Ing. Mrázek seznámil členy ZMě s pozměňovacím návrhem navrženého rozpočtu pro rok 2016:
ve výdajích se mění paragraf 3632 pohřebnictví na 120 tis. Kč, ve financování se mění položka 8115
změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na – 1.146.800,- Kč
hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 0
vrátil se Melichar, Procházka, Crháková, Bedřich,19.40, celkem přítomno 14 členů ZMě
Ing. Halm navrhl některé další změny do rozpočtu, o kterých členové ZMě diskutovali a dohodli se na
změnách:
ve výdajích se mění paragraf Cestovní ruch na částku 1,1 milionů
hlasování 9 pro, proti 0, zdržel se 5 (Procházka, Benda, Bedřich, Melichar, Crháková)
ve výdajích se mění paragraf 3113 základní školy na 4.420 tis. Kč, ve financování se mění položka
8115 změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na -606.800,- Kč
hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0
členové ZMě projednali rozpočet na rok 2016, celkové příjmy 58.478 tis. Kč, celkové výdaje 54.015 tis.
Kč, celkové financování -4463 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 14, proti 0, zdržel se 0
Ing. Mrázek seznámil členy ZMě s rozpočtovým výhledem na roky 2017 – 2020
hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0

členové ZMě dále projednali zmocnění:
a. rady 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 2015 a pro celý rok 2016
b. starosty města:
k rozhodnutí o použití rozpočtové rezervy do rozpočtované výše, toto zmocnění platí pro zbytek
roku 2015 a pro celý rok 2016

-

hlasování pro 12, proti 1 (Bedřich), zdržel se 1 (Melichar)
8.)

Různé

odešel Ing. Procházka 20.05 hod, přítomno celkem 13 členů ZMě

Členové ZMě projednali Obecně závaznou vyhlášku města Velké Pavlovice č. 1/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou obdrželi spolu s pozvánkou
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
Členové ZMě projednali Obecně závaznou vyhlášku města Velké Pavlovice č. 2/2015, kterou se mění a
doplňuje OZV města Velké Pavlovice č. 5/2010 o místních poplatcích, kterou obdrželi spolu
s pozvánkou
hlasování pro 12, proti 1 (Bedřich), zdržel se 0
vrátil se Ing. Procházka 2015, přítomno celkem 14 členů ZMě
Členové ZMě byli seznámeni s Dodatkem č. 2 ze zřizovací listině MŠ Velké Pavlovice, V sadech 48,
příspěvkové organizace města Velké Pavlovice, kterou obdrželi spolu s pozvánkou
hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0
Členové ZMě byli seznámeni s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu předmětu podpory „Sběrné
dvory – Čistý jihovýchod“ mezi Městem Velké Pavlovice a DSO Čistý jihovýchod, na Sběrné středisko
odpadu Velké Pavlovice v pořizovací ceně 16.796.357,86
hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0
Členové ZMě projednali podání žádosti k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o
bezúplatné, případně úplatné převedení pozemku parc.č. 1121/6, k.ú. Velké Pavlovice na Město
Velké Pavlovice z důvodu plánovaného a projektovaného průtahu městem
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

Členové ZMě dále projednali doplnění změny č. 1 územního plánu o jednotlivé dílčí změny na návrh
města V.P. spočívající:

-

v přestavbě areálu ZD Velké Pavlovice a Drůbežářských závodů za účelem možnosti přeměny
území, zlepšení stavebně technického stavu objektů v areálu
v úpravě plochy pro bytové domy za účelem řešení veřejných prostranství a dopravní
infrastruktury

hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0
Ing. Benda seznámil členy ZMě se zápisem finančního výboru ze dne 9. 12. 2015, ve kterém členové
finančního výboru požádali ZMě o pověření provedení kontroly skutečného čerpání SKF Města V.
Pavlovice a příspěvkových organizací za rok 2015 – starosta dal o pověření hlasovat
hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0

9.)

Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuse
-

-

-

člen ZMě měl připomínku na parkování občanů na ul. Hlavní u pošty – parkování ve vjezdu RD
Hlavní 100 – starosta sdělil, že situace bude řešena městkou policií
členka ZMě požádala o opravu příp. vybudování nového chodníku na ulici Bezručova od potravin
směrem do ul. V Údolí – místostarosta sdělil, že tento chodník je již zahrnut v seznamu
investičních akcí
Ing. Benda upozornil přítomné, že při průběhu dnešního jednání zastupitelstva se při uplatnění
demokracie zapomnělo na slušné chování, které by mělo být vždy zachováno a nikdo
nepoděkoval bývalému starostovi Ing. Procházkovi za to, co vše pro město udělal
starosta Jiří Otřel sdělil, že právě to chtěl udělat a poděkoval Ing. Procházkovi za jeho dosavadní
práci
Ing. Procházka poukázal na nečekanou změnu ve vedení města a nabídl novému vedení pomoc,
pokud o to projeví zájem. Informoval o činnosti MěÚ, pozemkové úpravě, převodu pozemků od
p. Kubeši a rozjednaných investičních akcích. Poděkoval Ing. Mrázkovi, který odchází
z pracovního poměru a popřál mu mnoho dalších úspěchů

10.) Usnesení
S přijatými usneseními seznámila členy ZMě Ing. Marie Šmídová
11.) Závěr
Jiří Otřel poděkoval všem přítomným členům za účast na IX. jednání ZMě a toto ve 20.50 hodin
ukončil.
Zapsala: Jitka Krátká

Dne: 22. 12. 2015

…………………………………………….

…………………………………………

místostarosta

starosta
………………..……………………………..……………………………….
Ověřovatelé

Město
VELKÉ PAVLOVICE
Přijaté usnesení
z IX. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 17. prosince 2015
v 18,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
Zastupitelstvo města na základě svého jednání schválilo:
I.)
Odvolání členů rady města, obou místostarostů a odvolání starosty města
Odvolání:
Josef Dostoupil
hlasování pro 10, proti 3 (Zborovský, Melichar, Lacina),
zdržel se 2 (Benda, Crháková)
Ing. Roman Halm
hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 5 (Melichar,
Crháková, Benda, Zborovský, Lacina)
Ing. Dušan Bedřich hlasování pro 9,
proti 1 (Procházka), zdržel se 5
(Melichar, Crháková, Benda, Zborovský, Lacina)
Petr Hasil
hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 5 (Melichar, Crháková,
Benda, Zborovský, Lacina
Ing. Pavel Procházka hlasování pro 9,
proti 4 (Melichar, Crháková, Zborovský,
Lacina, zdržel se 2 (Procházka, Benda)
II.)
Zrušení funkce neuvolněného místostarosty
hlasování pro 12, proti 0, zdržel se 3 (Melichar, Crháková, Zborovský)
III.)

Volba starosty města, volba místostarosty, volba členů rady města

volba do funkce uvolněného starosty:
starosta - Jiří Otřel
hlasování pro 9, zdržel se 0, proti 6 (Melichar, Benda, Procházka, Crháková, Lacina, Zborovský)
volba do funkce uvolněného místostarosty:
místostarosta - Petr Hasil
hlasování pro 9, zdržel se 0, proti 6 (Melichar, Benda, Procházka, Crháková, Lacina, Zborovský)
volba členů rady města:
Ing. Roman Halm
hlasování pro 9, proti 5 (Benda, Lacina, Procházka, Zborovský, Melichar), zdržel se 1 (Crháková)
přišel Ing. Bedřich, přítomno 16 členů
Ing. Ladislav Hádlík
hlasování pro 10, proti 6 (Benda, Lacina, Procházka, Zborovský, Melichar, Bedřich), zdržel se 0
Josef Dostoupil
hlasování pro 11, proti 5 (Bedřich, Crháková, Melichar, Benda, Procházka), zdržel se 0
odešli L. Zborovský a Ing. Lacina, celkem přítomno 14 členů

Zastupitelstvo města na základě svého dalšího jednání a po diskusi schvaluje:
1) Změnu příspěvku pro rok 2015 vlastním příspěvkovým organizacím ZŠ, zvýšení o 15.657,- Kč
na 3.081.694,- Kč, Gymnázium zvýšení o 591.394,- Kč na 3.784.568,- Kč, Ekocentrum zvýšení
o 208.137,- Kč na 4.709.327,- Kč
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

2) Rozpočtové opatření č. 9/2015, celkové příjmy zvýšení o 1.855 tis. Kč, celkové výdaje snížení
o 295 tis. Kč, celkové financování snížení o 2.150 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 14,

proti 0,

zdržel se 0

3) Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím pro rok 2016:
MŠ 1.050 tis. Kč

hlasování pro změnu pro 9,proti 5 (Procházka, Bedřich, Benda, Crháková,
Melichar), zdržel se 0

ZŠ 3.220 tis. Kč

hlasování pro změnu pro 9,proti 5 (Procházka, Bedřich, Benda, Crháková,
Melichar), zdržel se 0

Gymnázium 1.880 tis. Kč hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0
Ekocentrum Trkmanka 1800,- tis. Kč hlasování pro 9, proti 5 (Bedřich, Melichar, Procházka,
Benda, Crháková), zdržel se 0
4) Zvýšení půjčky ZŠ Velké Pavlovice o 1 mil. Kč na 1.500 tis. Kč dle smlouvy a návrhu dodatku
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

5) Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2016 v celkové výši 154.900,- Kč
hlasování

pro 14,

proti 0 ,

zdržel se 0

přítomno 13 členů ZMě
6) Poskytnutí dotace pro rok 2016 pro TJ Slavoj Velké Pavlovice ve výši 450 tis. Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy č. 1/2016
hlasování

pro 9,

proti 3 (Procházka, Melichar, Bedřich,

zdržel se 1
(Hasil)

7) Poskytnutí dotace pro rok 2016 pro Římskokatolickou farnost Velké Pavlovice ve výši 100 tis.
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2/2016
hlasování

pro 9,

proti 4 (Halm, Otřel, Stehlík, Šmídová),

zdržel se 0

8) Rozpočet SKF pro rok 2016 dle přílohy, tvorba 3% z ročního vyměřovacího základu pojistného
na sociální zabezpečení tj. 345 tis. Kč, použití 345 tis. Kč
hlasování
přítomno 10 členů ZMě

pro 12,

proti 1 (Stehlík),

zdržel se 0

9) Pozměňovací návrh týkající se rozpočtu pro rok 2016:
-

ve výdajích se mění paragraf 3632 pohřebnictví na 120 tis. Kč, ve financování se mění položka
8115 změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na – 1.146.800,- Kč
hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 0

přítomno 14 členů ZMě
-

ve výdajích se mění paragraf Cestovní ruch na částku 1,1 milionů
hlasování 9 pro, proti 0, zdržel se 5 (Procházka, Benda, Bedřich, Melichar, Crháková)

-

ve výdajích se mění paragraf 3113 základní školy na 4.420 tis. Kč, ve financování se mění
položka 8115 změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na -606.800,- Kč
hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0

10) Rozpočet pro rok 2016, celkové příjmy 58.478 tis. Kč, celkové výdaje 54.015 tis. Kč, celkové
financování -4.463 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 14,

proti 0,

zdržel se 0

11) Rozpočtový výhled pro roky 2017 – 2020
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

přítomno 13 členů ZMě
12) Obecně závazná vyhláška města Velké Pavlovice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
hlasování
pro 13, proti 0, zdržel se 0
13) Obecně závazná vyhláška města Velké Pavlovice č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje OZV
města Velké Pavlovice č. 5/2010 o místních poplatcích
hlasování

pro 12,

proti 1 (Bedřich),

zdržel se 0

přítomno 14 členů ZMě
14) Dodatek č. 2 ze zřizovací listině MŠ Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvkové organizace
města Velké Pavlovice
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

15) Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu předmětu podpory „Sběrné dvory – Čistý
jihovýchod“ mezi Městem Velké Pavlovice a DSO Čistý jihovýchod, na Sběrné středisko
odpadu Velké Pavlovice v pořizovací ceně 16.796.357,86
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

16) podání žádosti k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatné, případně
úplatné převedení pozemku parc.č. 1121/6, k.ú. Velké Pavlovice na Město Velké Pavlovice
z důvodu plánovaného a projektovaného průtahu městem

hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

17) doplnění změny č. 1 územního plánu o jednotlivé dílčí změny na návrh Města V.P. spočívající:
-v přestavbě areálu ZD Velké Pavlovice a Drůbežářských závodů za účelem možnosti přeměny území,
zlepšení stavebně technického stavu objektů v areálu
-v úpravě plochy pro bytové domy za účelem řešení veřejných prostranství a dopravní infrastruktury
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

18) pověření provedení kontroly finančním výborem skutečného čerpání SKF Města V. Pavlovice a
příspěvkových organizací za rok 2015
hlasování

-

-

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

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 2015 a pro celý rok 2016
d. starostu města:
k rozhodnutí o použití rozpočtové rezervy do rozpočtované výše, toto zmocnění platí pro zbytek
roku 2015 a pro celý rok 2016
hlasování

pro 12, proti 1 (Bedřich), zdržel se 1 (Melichar)

Zastupitelstvo ukládá:
radě města:
- zabývat se průběžně dotazy, námitkami a připomínkami občanů podaných
prostřednictvím zastupitelů města na dnešním zasedáni zastupitelstva
- jednat o vystoupení ze společnosti Zdravotní středisko Velké Pavlovice s.r.o., z důvodů
ochrany investic ve společnosti, protože společnost neplní své povinnosti
tajemníkovi MěÚ:
- zajistit účinnost obecně závazných vyhlášek
- jednat ve věci převodu pozemku z vlastnictví ČR na Město Velké Pavlovice

………………………………….
místostarosta

………………………………
starosta

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

