
 
 

MMěěssttoo  

VVEELLKKÉÉ  PPAAVVLLOOVVIICCEE  
 

              Výpis ze zápisu č. 2/14 
 

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

v úterý 9. 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 16 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 16 
přítomných členů, proti – 0, zdržel se – 0.  

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Marie Šmídová a Jiří Hanzálek, hlasování pro 16, proti – 0, 
zdržel se  - 0 

Za ověřovatele zápisu Jiří Otřel a Mgr. Michal Rilák, hlasování 16, 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: 

- RMě stanovit kompetence uvolněného místostarosty, neuvolněného místostarosty a členů RMě –

problémem se RMě zabývala, bude předloženo na příštím zasedání ZMě 18. 12. 2014   
- RMě vyhlásit výběrové řízení na strážníka MěPO – výběrové řízení vypsáno, uchazeči se mohou 

přihlásit do 5. ledna 2015 
 

3.) Zpráva o činnosti rady města 
- RMě se od minulého zasedání ZMě sešla celkem 4x, noví členové byli seznámeni s činností MěÚ, 

činností Služeb města, RMě se zabývala investičními akcemi města, kompetencemi místostarostů a 

členů RMě,  
- schválila uzavření smlouvy o dílo dle výsledků zadávacího řízení dodavatele na Dvorní stavení EkoT, 

uzavření smlouvy na provádění stavebního dozoru stavby Ing. J. Benda, Ph. D., na autorský dozor 
Ing. arch. Tesař DS EkoT, smlouvy na vybudování pece na chleba 

- projednala a schválila členy přestupkové komise – JUDr. Hlávka, Ing. M. Šmídová, L. Zborovský, P. 

Hasil 
- schválila počet výtisků pro vydání nové knihy, křest knihy 14. 12. 2014 a její prodejní cenu 

 – 300,- Kč 
- projednala a schválila jednorázové sazby za věcné břemeno přípojky elektro 1.000,- Kč, u vedení nad 

30mb sazbu 50KčPmb 
- schválila uzavření smlouvy o dílo se spol. MSU na dokončení úprav v sokolovně, se spol. Strabag na 

opravy komunikací, uzavření smlouvy s JMKr na dotaci pro JSDH a uzavření smlouvy se SFŽP na 

dotaci pro zateplení sokolovny a SH 
- schválila užívání závěsného znaku při slavnostních příležitostech a občanských obřadech – starosta 

ze zákona, oba místostarostové a člen ZMě Ing. Benda 
- schválila osazení zábran vjezdu velkých a těžkých vozidel v uličce (spojnice Nám. 9. května, Staré a 

Ořechové) osazení sloupků do vzdálenosti šířky 2,15m 

 
Diskuze k informacím z jednání RMě z řad členů ZMě:  

- dotaz, zda bylo pro všechny uzavřené smlouvy vypsáno výběrové řízení – do 200 tis. Kč nevypisuje 
výběrové řízení ani SFŽP ani město 

- dotaz týkající se výstavby pece na chleba – pec na chleba je součástí dotace na DS EkoT, ne však 

výběrového řízení na dodavatele stavby, proto samostatná smlouva 



- diskuze členů ZMě týkající se výběrových řízení a uzavírání smluv - požadavek zveřejňovat v zápisech 

RMě výši ceny ze smluv, návrh jmenovat za člena do hodnotících komisí také opozičního člena ZMě 

 
 

4.) Volba finančního a kontrolního výboru    
Ing. Procházka dal návrh volit finanční a kontrolní výbor veřejným hlasováním 

hlasování  pro 16,   proti   0, zdržel se 0 
Ing. Procházka dal návrh zvolit finanční a kontrolní výbor v počtu 3 členů 

hlasování  pro 16,   proti   0, zdržel se 0 

 
návrhy na volbu členů finančního výboru pro volební období 2014 – 2018: 

Ing. Jaroslav Benda Ph.D. - předseda hlasování: pro 11,   proti 5 (Hádlík, Rilák, Schäffer, 

Šmídová, Stehlík) 
Ing. Václav Stehlík  - člen  hlasování: pro 15,   zdržel se 1  (Stehlík) 

 
Ing. Petr Halm   - člen  hlasování: pro 16   

 
 

návrhy volbu členů kontrolního výboru pro volební období 2014 - 2018: 

Mgr. Michal Rilák  - předseda hlasování: pro 15,   zdržel se 1         (Rilák) 
 

Jiří Otřel    - člen  hlasování: pro 15,   zdržel se 1         (Otřel) 
 

Mgr. Veronika Prokešová - člen  hlasování: pro 11,   proti  5  (Hádlík, Rilák, Schäffer, 

           Šmídová, Stehlík)  
 

 
5.) Rozpočtové opatření č. 6/2014 provedená radou města dne 21. 10 .2014   

Ing. Procházka předal slovo Ing. Mrázkovi, který seznámil členy ZMě s rozpočtovým opatřením č. 6/2014 

provedené radou města dne 21. 10. 2014 dle přílohy, celkové příjmy zvýšení o 527,4 tis. Kč, celkové 
výdaje zvýšení o 527,4 tis.Kč, celkové financování beze změny  

hlasování  pro 16,   proti   0, zdržel se 0 
 

 

6.) Financování investičních akcí 
Ing. Procházka informoval členy ZMě o změnách podmínek přidělení dotace ze SFŽP, o přijatých dotacích, 

které město obdrželo na účet od SFŽP na investiční akce „Dvorní stavení Ekocentra Trkmanka“ a „Zateplení 
Gymnázia a Sportovní haly“. Přijaté dotace je nutno ještě v letošním roce zálohovou fakturou poukázat 

dodavatelům obou akcí. Obě stavby jsou již zahájeny. Dále informoval o jednání s bankami a přípravě 

úvěrové smlouvy pro město na dofinancování těchto dotačních investičních akcí ve výši 2 820 tis. Kč. 
Připomínka z řad občanů (J.N.) - na co budou vystaveny zálohové faktury. Ing. Procházka odpověděl, že 

zálohové faktury budou na nakoupený materiál, který má již firma na skladě. Následovala diskuze členů ZMě 
a občanů o dotacích. Následně dal Ing. Procházka hlasovat o pověření starosty města k projednání a 

zajištění úvěru na investiční akce zateplení Gymnázia a Sportovní haly a Dvorního stavení Ekocentra 
Trkmanka v celkové výši 2.820 tis. Kč – hlasování pro 15,  proti 0, zdržel se 1    (Hádlík) 

 

 
7.) Rozpočtové opatření č. 7/2014  

Ing. Mrázek dále seznámil členy ZMě s rozpočtovým opatřením č. 7/2014, dle přílohy, celkové příjmy zvýšení 
o 24 017,6 tis. tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 21 802,6 tis. Kč, celkové financování snížení o 2 215 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  1        (Hádlík) 

 
 

8.) Různé 
- Členové ZMě obdrželi mezi materiály k jednání ZMě návrh Jednacího řádu Zastupitelstva Města Velké 

Pavlovice týkající se úpravy rozesílání pozvánek a materiálů k jednání – připomínka k bodu IV. 

odst.3) – poslední věta – zasílat materiály pro jednání nejpozději 5 dnů před zahájením zasedání 
ZMě – jednací řád bude takto upraven  

- hlasování  pro 16,    proti  0,   zdržel se  0 
- byli seznámeni s dodatkem č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 870/09LCD ze dne 23. 6. 2009 mezi městem 

a Českou spořitelnou, a.s., na snížení měsíční splátky úvěru na podnikatelskou zónu  

- hlasování pro  16,    proti  0,    zdržel se  0 



- Členové ZMě byli informováni o nabídce Drůbežářských závodů, a.s. na odkoupení pozemků KN 

parc.č. 856/1 o výměře 4 343m2  a 856/4 o výměře 238m2, k.ú. Velké Pavlovice včetně komunikace 

na ulici Tovární dle geometrického plánu č. 2009-51/2014 ze dne 15. 10. 2014 od Drůbežářských 
závodů, a.s. Tovární 510/3, Velké Pavlovice za cenu 625.000,- Kč 

 hlasování pro  16,    proti  0,  zdržel se  0 
- členové ZMě byli seznámeni se Závěrečným účtem DSO Mikroregionu Hustopečsko za rok 2013, 

tento vzali na vědomí  
- Ing. Procházka informoval členy ZMě o jednání ve společnosti Hantály, a.s. a navrhl, aby byl jako 

starosta nominován do představenstva společnosti Hantály, a.s. Dal hlasovat o nominaci Ing. Pavla 

Procházky do představenstva společnosti Hantály, a.s. 
  - hlasování pro  16,    proti  0,    zdržel se  0 

- členové ZMě byli dále seznámeni s přípravou na podání žádostí o bezúplatný převod části pozemku 
PK 666/20 k. ú. Velké Pavlovice pod chodníky na ul. Pod Břehy, který je v majetku ČR s právem 

hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  

 – hlasování: pro  16,    proti  0,    zdržel se  0  
a dále o bezúplatný převod části pozemku EN 4839/1 a části pozemku PK 666/1, k. ú. Velké 

Pavlovice pod chodníky na ul. Brněnské a Pod Břehy, které jsou v majetku ČR s právem hospodaření 
pro Státní pozemkový úřad  

 - hlasování: pro  16,    proti  0,    zdržel se  0 
- místostarosta Ing. Bedřich informoval členy ZMě o připravovaných kompetencích obou místostarostů 

a radních, o sestavování komisí radou města, o návrzích členů komisí a vyzval přítomné členy ZMě  

i občany, pokud by měli zájem být členem některé komise, aby ho kontaktovali, komise zatím nebyli 
odsouhlaseny 

-  
 

9.) Dotazy a připomínky zastupitelů, občanů, diskuse   

- člen ZMě - požadavek, aby kompetence a pracovní náplně obou místostarostů a členů RMě byly 
předány členům ZMě písemně – Ing. Procházka sdělil, že bude předáno na příštím zasedání a 

zveřejněno ve zpravodaji – úkol tajemník 
- člen ZMě - požadavek předložit členům ZMě stav odváděných poplatků za ubytování za rok 2014 

– Ing. Procházka – bude předloženo na prvním zasedání v r. 2015 – úkol tajemník 
- dotaz občana J.N., kdy přišel od SFŽP příkaz vystavit zálohové faktury - Ing. Procházka sdělil, že 

přesný datum nedokáže zpaměti říci, SFŽP podmínky dotací několikrát měnil, dohodnuta osobní 

schůzka na radnici, kde bude dotaz zodpovězen – telefonicky si schůzku upřesní 
- člen ZMě - dotaz, kam se ztratily směrovky ulic u přechodu na křižovatce Brněnská a Dlouhá  

– P. Hasil sdělil, že směrovky byly odstraněny při rekonstrukci chodníku, budou znovu 
navráceny,  a to na stojan lampy VO 

- člen ZMě se dotázal, zda ve školské komisi jsou odborníci, kteří rozumí školství – Ing. Procházka 

informoval, že do komisí byli navrhováni členové ZMě a občané, kteří mají zájem pracovat a 
zajímají se o dění ve městě – Ing. Šmídová sdělila, že by měla zájem pracovat ve školské komisi 

- členka ZMě informovala, že ji oslovila paní V.H. a požádala o pomoc ve věci narušené statiky 
sklepa způsobené stavebním úpravami sklepa souseda J.H. – předáno místostarostovi P. 

Hasilovi, Ing. Procházka sdělil, že záležitostí se stavební úřad i RMě několikrát zabývali,  

paní V.H. bylo doporučeno řešit náhradu způsobené škody soudní cestou, přesto bude záležitost 
znovu prošetřena, jak možno p. V.H. pomoci 

- dotaz občana P.H., zda si je SFŽP vědom, že dotaci nelze do konce roku prostavět a zda je 
ošetřeno, když dojde k finančním problémům – Ing. Procházka sdělil, že celou situaci a změny 

podmínek dotací město stále konzultuje s pracovníky SFŽP, kteří průběžně vzniklé problémy řeší  
- člen ZMě - dotaz, jakým způsobem byli navrhováni členové do výborů – Ing. Procházka 

odpověděl, že všichni členové byli na minulém zasedání ZMě vyzváni k podání návrhů na členy 

výborů a komisí  
- člen ZMě - připomínka, aby byly dány občanům k dispozici vody k pití 

- člen ZMě - dotaz na stavební práce na sokolovně, na jejich provádění různými firmami – Ing. 
Procházka informoval o probíhajících pracích, o dotaci na zateplení a výměny oken a dveří, 

opravě střechy, na kterou dotace nebyla a výměně vytápění, která byla řešena samostatně po 

obdržení dotace a již dokumentace a stavební práce nešlo spojit – návrh na projednávání změn 
stavebních prací investičních akcí, jako samostatné přes ZMě  

- členka ZMě - dotaz na pravidla pronajímání sokolovny, od 1.1.2015 bude patřit Ekocentru 
Trkmanka (pronajímání neziskovým spolkům a organizacím) – Ing. Procházka sdělil, že 

problematikou se bude zabývat RMě spolu s ředitelkou EkoT  
 

 

 
 



8.)Usnesení - S přijatými usneseními seznámila členy ZMě Ing. Marie Šmídová  

 

 
 

9.)Závěr 
- Ing. Procházka poděkoval všem přítomným členům za účast na II. jednání ZMě a toto v 20.30 hodin 

ukončil.  
- Zapsala: Jitka Krátká                 

 

 
 
Dne 16. 12. 2014  

 
 

 
 ……………………………………………     ………………………………………… 

 místostarosta             starosta 

 
 

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

Ověřovatelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Město 
VELKÉ PAVLOVICE 

 
 

   Přijaté usnesení  
 
 

z II. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý dne 9. prosince 2014 

v 18,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ. 
  

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi bere na vědomí: 
- zprávu o činnosti rady města a o průběhu investičních akcí 

- závěrečný účet DSO Mikroregion Hustopečsko za rok 2013 
 

Zastupitelstvo města dále na základě svého jednání a po diskusi schvaluje: 

1) volbu tříčlenného finančního výboru pro volební období 2014 – 2018 ve složení: 
Ing. Jaroslav Benda Ph.D. - předseda  hlasování: pro 11, proti 5, zdržel se 0 

Ing. Václav Stehlík  - člen   hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1 
Ing. Petr Halm   - člen   hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

   

2) volbu tříčlenného kontrolního výboru pro volební období 2014 - 2018 ve složení: 
Mgr. Michal Rilák  - předseda  hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1 

Jiří Otřel   - člen   hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1 
Mgr. Veronika Prokešová - člen   hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

 
3) rozpočtové opatření č. 6/2014 provedené radou města dne 21.10.2014 dle přílohy, celkové příjmy 

zvýšení o 527,4 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 527,4 tis. Kč, celkové financování beze změny.  

hlasování  pro     16,    proti     0,  zdržel se  0 
  

4) rozpočtové opatření č. 7/2014 dle přílohy, celkové příjmy zvýšení o 24 017,6 tis. Kč, celkové výdaje 
zvýšení o 21 802,6 tis. Kč, celkové financování snížení o 2 215 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  

 
5) vydání Jednacího řádu Zastupitelstva Města Velké Pavlovice v souladu s § 96 zákona č. 128/2000Sb., 

v platném znění 

hlasování  pro   16,  proti   0,   zdržel se 0 
 

6) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 870/09/LCD ze dne 23. 6. 2009 mezi Městem Velké 
Pavlovice a Českou spořitelnou, a.s., na snížení měsíční splátky úvěru na podnikatelskou zónu 

hlasování  pro    16,   proti   0,  zdržel se 0 
 

7) odkoupení pozemků KN parc.č. 856/1 o výměře 4 343m2  a 856/4 o výměře 238m2, k. ú. Velké 

Pavlovice včetně komunikace na ulici Tovární dle geometrického plánu č. 2009-51/2014 ze dne 15. 
10. 2014 od Drůbežářských závodů, a.s. Tovární 510/3, Velké Pavlovice za cenu 625.000,- Kč 

  hlasování  pro   16,  proti   0,   zdržel se 0    
   

8) nominování starosty města Ing. Pavla Procházky do představenstva společnosti Hantály , a s.  

  hlasování  pro    16,   proti   0,   zdržel se 0   
 

9) podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku PK 666/20 k. ú. Velké Pavlovice pod chodníky  
na ul. Pod Břehy, který je v majetku ČR s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu 

 ve věcech majetkových  
   hlasování  pro    16,   proti     0,   zdržel se  0  

 

10) podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku EN 4839/1 a části pozemku PK 666/1, k. ú. Velké 
Pavlovice pod chodníky na ul. Brněnské a Pod Břehy, které jsou v majetku ČR s právem hospodaření 

pro Státní pozemkový úřad 
  hlasování  pro   16,   proti    0,   zdržel se  0  



 

   Ukládá:  

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

zastupitelů města na dnešním zasedáni zastupitelstva 
tajemníkovi MěÚ:  

- realizovat bezúplatný převod pozemků státu ČR pro Město Velké Pavlovice 
- předat členům ZMě výčet kompetencí jednotlivých členů RMě, uvolněného a neuvolněného 

místostarosty 

- na první ZMě v roce 2015 předložit stav odváděných poplatků za ubytování a zhodnocení 
příjmů z turistických akcí 

 
Pověřuje: 

starostu města:  

- k projednání a zajištění úvěru na investiční akce zateplení Gymnázia a Sportovní haly a 
Dvorního stavení Ekocentra Trkmanka v celkové výši 2.820 tis. Kč 

hlasování  pro  15,   proti  0, zdržel se  1 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

  místostarosta                         starosta  

 

 

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

Ověřovatelé 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ:Dne:      sejmuto dne: 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce MěÚ:Dne:   sejmuto dne: 


