
 

MMěěssttoo  

VVEELLKKÉÉ  PPAAVVLLOOVVIICCEE  
 

              Výpis ze zápisu č. 1/14 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek  

dne 30. října 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 dosavadní starosta města ing. Pavel Procházka. Přivítal přítomné členy ZMě i přítomné občany 
na jednání. Po dohodě s nejstarším členem ZMě volebního období 2014 – 2018 bylo dohodnuto, že zasedání 

povede dosavadní starosta. Jednání ZMě bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění. Svoláno bylo pozvánkami, oznámeno na úřední desce a elektronicky a hlášeno místním 

rozhlasem. Za zapisovatele z jednání byla určena tajemnice MěÚ J. Krátká. K navrženému programu jednání, 

který byl všem členům zaslán písemně, nebyly vzneseny připomínky.  
Hlasování: pro přijetí tohoto programu:  Pro:  17 Proti:  0,  Zdržel se:   0 

Program byl odsouhlasen. 
 

2.) Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města 
Ing. Procházka seznámil přítomné s nově zvolenými zastupiteli města (viz tiskopis – slib) a požádal p. Petra 

Hasila (nejmladší člen ZMě) o přečtení textu slibu. 

Petr Hasil přečetl text slibu člena ZMě. Všichni členové složili slib člena zastupitelstva města pronesením slova 
„slibuji“ a svůj slib stvrdili svým podpisem. Sliby členů ZMě jsou přílohou zápisu ustavujícího zasedání ZMě. 

 
3.) Volba volební a návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu  

Předsedající dal hlasovat o způsobu hlasování při volbě volební, návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Navrhl 

hlasování aklamací: Hlasování:  Pro:  17, Proti:  0,  Zdržel se:   0 
Schváleno, volba volební, návrhové komise a ověřovatelů zápisu bude probíhat aklamací. 

 
Do volební komise byli navrženi: Ing. Marie Šmídová, Jana Crháková, Ing. Antonín Schäffer 

Hlasování:  Pro:  17, Proti:  0, Zdržel se:  0 

Volební komise byla schválena dle návrhu. 
 

Do návrhové komise byli navrženi: Jan Melichar, Ing. Pavel Lacina  
Hlasování:  Pro:  17, Proti:  0,  Zdržel se:   0 

Návrhová komise byla schválena dle návrhu. 
 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing. Jaroslav Benda Ph.D., Ing. Václav Stehlík 

Hlasování: Pro:  17, proti 0, zdržel se 0 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návrhu. 

 
4.) Volba starosty a místostarosty města 

Dosavadní starosta informoval, že ZMě v minulém volebním období před komunálními volbami 2014 na svém 

zasedání XIX/2014 bodem č. 5) schválilo 17-ti členné zastupitelstvo města a 5-ti člennou radu města.   
Dále dosavadní rada města navrhla, aby v příštím volebním období byli do funkce zvoleni 2 místostarostové, 

z nichž bude jeden uvolněný a druhý neuvolněný 
Probíhala diskuze k návrhu rady, protinávrh - 1 uvolněný starosta a 1 uvolněný místostarosta 

Ing. Procházka dal o protinávrhu hlasovat:  pro  7,   proti   10,    zdržel se 0 
  protinávrh nebyl přijat 

Ing. Procházka dal hlasovat o návrhu 1 uvolněný starosta, 1 uvolněný místostarosta a 1 neuvolněný místostarosta 

 Hlasování:     pro 10,   proti  7,   zdržel se  0 



pro volební období 2014 – 2018 byli schváleny funkce:  uvolněný starosta, 1 uvolněný místostarosta 

a 1 neuvolněný místostarosta.  

 
Volba starosty  

Předsedající Ing. Pavel Procházka podal návrh na tajné hlasování při volbě starosty, místostarosty a členů RMě 
Hlasování:  Pro:  13, proti 4, zdržel se  0   (Ing. Benda, Ing. Halm, J. Otřel a P. Hasil) 

Schváleno, volba starosty, místostarostů a členů RMě bude probíhat tajným hlasováním 

 
Ing. Procházka požádal předsedu volební komise o seznámení členů ZMě se způsobem hlasování (označení 

jednotlivých kandidátů křížkem v obdélníku před jménem) a určení platných a neplatných hlasů pro jednotlivé 
kandidáty. 

Dále vyzval členy ZMě k přednesení návrhů na funkci starosty města a k jejich vyjádření se členy ke kandidatuře. 

Na funkci starosty města byl Janou Crhákovou za stranu ODS navržen Ing. Pavel Procházka, který kandidaturu 
přijal. Za stranu ČSSD byl navržen Ing. Ladislav Hádlík, který kandidaturu přijal. 

Následně byly předány členům ZMě hlasovací lístky označené v záhlaví „volba starosty“ a obsahující jmenovitě 
všechny členy ZMě. Postupně všichni členové zastupitelstva odcházeli do vedlejší místnosti, kde provedli tajnou 

volbu a hlasovací lístek vhodili do urny. Po provedené volbě všemi členy ZMě provedla komise sečtení hlasů a 
předseda komise oznámil výsledky volby   Ing. Pavel Procházka  12 hlasů 

Ing. Ladislav Hádlík   5 hlasů    

- starostou města byl zvolen: Ing. Pavel Procházka 
 

Ustavující zasedání zastupitelstva města dále řídil nově zvolený starosta města Ing. Pavel Procházka 
 

   Volba uvolněného místostarosty  

Předsedající vyzval členy ZMě k přednesení návrhů na funkci uvolněného místostarosty města a k jejich vyjádření 
se ke kandidatuře. Na funkci uvolněného místostarosty byl členem strany Velkopavlovičtí nezávislí Ing. Romanem 

Halmem navržen Petr Hasil, který kandidaturu přijal. Za stranu ČSSD byl Ing. Ladislavem Hádlíkem navržen Ing. 
Antonín Shäffer, který kandidaturu přijal. Volbu řídila volební komise obdobně jako volbu starosty. Po provedené 

volbě všemi členy ZMě provedla komise sečtení hlasů a předseda komise oznámil výsledky volby: 
Petr Hasil   10 hlasů   

Ing. Antonín Schaffer    6 hlas 

                                                    jeden hlas byl neplatný 
- uvolněným místostarostou města byl zvolen: Petr Hasil  

 
Volba neuvolněného místostarosty  

Předsedající vyzval členy ZMě k přednesení návrhů na funkci neuvolněného místostarosty města a k jejich 

vyjádření se ke kandidatuře. Na funkci neuvolněného místostarosty byl členem strany ODS Janem Melicharem 
navržen Ing. Dušan Bedřich, který kandidaturu přijal. Volbu opět řídila volební komise obdobně jako při 

předcházejících volbách. Po provedené volbě všemi členy ZMě provedla komise sečtení hlasů a předseda komise 
oznámil výsledky volby: 

Ing. Dušan Bedřich  11 hlasů              neplatných hlasů 6 

- neuvolněným místostarostou města byl zvolen: Ing. Dušan Bedřich  
 

5.) volba členů rady města 
Předsedající vyzval členy ZMě k přednesení návrhů na 2 členy rady města: 

za stranu KDÚ-ČSL navržen - Josef Dostoupil   
za stanu Velkopavlovičtí nezávislí – Ing. Roman Halm 

za stranu ČSSD - Ing. Ladislav Hádlík 

za stranu Pro rozvoj Velkých Pavlovic nebyl navržen žádný kandidát 
Volební komise opět řídila tajné hlasování. Po provedené volbě provedla komise sečtení hlasů a předseda komise 

 oznámil výsledek volby členů rady města  
Výsledek volby: Josef Dostoupil – 10 hlasů, Ing. Roman Halm – 12 hlasů, Ing. Ladislav Hádlík 6 hlasů 

 

- členy rady města se stali: Josef Dostoupil a Ing. Roman Halm    
 

Všichni nově zvoleni členové rady města poděkovali za projevenou důvěru 
 

 



6.) Volba zástupce města a jeho náhradníka na jednání valných hromad společností: Hantály a.s., Vinné 

sklepy Františka Lotrinského a.s., Česká spořitelna, a.s.,  VAK Břeclav, a.s. 

 
Předsedající Ing. Pavel Procházka informoval přítomné členy ZMě, že je nutné, aby ustavující zasedání zvolilo 

zástupce města a jeho náhradníka do společností Hantály a.s Velké Pavlovice, Vinné sklepy Františka Lotrinského, 
a.s., České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a VaK Břeclav a.s., Čechova 23, Břeclav.  

Předsedající nechal hlasovat o způsobu hlasování – aklamací -  

Hlasování: pro  17, proti  0, zdržel se  0 
Volba zástupců města do společností bude probíhat aklamací. 

 
Ing. Procházka dále informoval, že bývá zvykem jako zástupce do všech společností volit starostu města a 

místostarostu náhradníkem, případně některého z členů rady města. 

Navrhuje tedy zvolit zástupcem na jednání valných hromad do společnosti Hantály a.s starostu města – hlasování 
– pro 14,  proti 0,  zdržel se 3 (Ing. Hádlík, Mgr. Rilák, Ing. Schäffer) 

     Zástupcem na jednání valných hromad do společnosti Hantály a.s., Tovární 345/22, Velké 
Pavlovice byl zvolen starosta města Ing. Pavel Procházka 

Předsedající navrhuje, aby náhradníkem zástupce do spol. Hantály a.s. byl zvolen uvolněný místostarosta města – 
hlasování -  pro 17, proti 0, zdržel se 0 

    Náhradníkem zástupce na jednání valných hromad do společnosti Hantály a.s., Tovární 345/22, 

Velké Pavlovice byl zvolen uvolněný místostarosta města Petr Hasil  
 

Předsedající dále navrhl, aby jako zástupci města do společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. Nádražní 
1/1, Velké Pavlovice, byli zvoleni starosta města Ing. Pavel Procházka a člen ZMě Ing. Jaroslav Benda Ph.D., 

nebylo jiných návrhů – hlasování – pro 14, proti 0, zdržel se 3 (Ing. Hádlík, Mgr. Rilák, Ing. Schäffer) 

     Zástupci města Velké Pavlovice do společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. Nádražní 
1/1, Velké Pavlovice, byli zvoleni starosta města Ing. Pavel Procházka a člen ZMě Ing. Jaroslav 

Benda Ph.D. 
 

Předsedající navrhl, aby zástupcem na jednání valných hromad do společnosti VaK Břeclav a.s., Čechova 23, 
Břeclav byl zvolen starosta města – hlasování pro 14,  proti 0,  zdržel se 3 (Ing. Hádlík, Mgr. Rilák, Ing. Schäffer) 

 Zástupcem na jednání valných hromad do společnosti VaK Břeclav a.s., Čechova 23, Břeclav byl 

zvolen starosta města Ing. Pavel Procházka 
Dále předsedající navrhl, aby náhradníkem zástupce města na jednání valných hromad společnosti VaK Břeclav 

a.s., Čechova 23, Břeclav byl uvolněný místostarosta Petr Hasil – hlasování pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 Náhradníkem na jednání valných hromad do společnosti VaK Břeclav a.s., Čechova 23, Břeclav 

byl zvolen uvolněný místostarosta Petr Hasil 

 
Předsedající dále navrhl, aby zástupcem města na jednání valných hromad společnosti Česká spořitelna, a.s., 

Olbrachtova 1929/62, Praha 4, byl zvolen starosta města – hlasování – 14, proti 0, zdržel se 3 (Ing. Hádlík, Mgr. 
Rilák, Ing. Schäffer) 

 Zástupcem na jednání valných hromad do společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 

1929/62, Praha 4, byl zvolen starosta města Ing. Pavel Procházka 
Náhradníkem zástupce města na jednání valných hromad společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 

Praha 4, byl navržen uvolněný místostarosta města – hlasování – 17, proti 0, zdržel se 0 
 Náhradníkem na jednání valných hromad do společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 

1929/62, Praha 4, byl zvolen uvolněný místostarosta města Petr Hasil   
 

7.) Diskuse 

- poděkování starosty všem členům ZMě za důvěru a bývalým členům RMě Ing. Jaroslavu Bendovi, Ing. Janě 
Václavkové a Ing. Zdeňku Karberovi zvláštní poděkování za obětavou práci radních v minulém volebním 

období 
- informace o volbě kontrolního a finančního výboru na příštím zasedání ZMě  

- informace o jednání RMě, o problémech při zadávacím řízení na dotační projekt Novostavba dvorního křídla         

Ekocentra Trkmanka – podána pouze jedna nabídka, výběrové řízení zrušeno, vypsáno nové, podání nabídek 
do 5.11.2014, zateplení Gymnázia a sportovní haly – podáno 9 nabídek, vybrán dodavatel – Moravská 

stavební unie, Brno, dotační projekt Revitalizace veřejné zeleně před zahájením, dokončení v příštím roce, 
příprava projektu k žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků 

 



- návrh využívat zasedací místnost MěÚ k setkání s občany za účelem projednání jejich problémů a požadavků  

na zastupitele  

- návrh na zasílání výpisu z jednání RMě emailem všem zastupitelům z důvodu zkrácení jednání ZMě, vypustit  
bod „Z jednání RMě“  

- řešení zajištění bezpečnosti města - zvolením městského strážníka uvolněným místostarostou není ve městě 
     městská policie, nutno urychleně vypsat výběrové řízení  

 

8.) Zpráva návrhové komise 
návrh usnesení přijatého na jednání ustavujícího zasedání zastupitelstvu města přednesl Ing. Lacina  

 
9.) Závěr 

Starosta města poděkoval všem přítomným členům za účast na ustavujícím jednání ZMě a jednání v 19.55 

hodin ukončil 
 

 
 

 
 

 

 
Zapsala: Jitka krátká 

Dne: 7.11.2014 
 

 

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

         zástupce starosty            starosta  
 

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

          ověřovatelé  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



  Město 
   VELKÉ PAVLOVICE 

    
Přijaté usnesení 

 
z ustavujícího I/2014 zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 

v 18,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ. 
 

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi schvaluje: 

1) program dle pozvánky na ustavující zasedání ZMě   
hlasování pro  17      proti  0     zdržel se  0 

2) určení návrhové komise ve složení  Jan Melichar, Ing. Pavel Lacina 
hlasování pro  17      proti   0    zdržel se  0 

3) určení volební komise ve složení Ing. Marie Šmídová, Jana Crháková , Ing. Antonín Schäffer 
hlasování pro   17     proti   0   zdržel se   0 

4) určení ověřovatelů zápisu ve složení  Ing. Jaroslav Benda Ph.D., Ing. Václav Stehlík 

hlasování pro   17     proti   0   zdržel se  0 
5) dlouhodobé uvolnění členů zastupitelstva města pro funkce starosty a jednoho  

místostarosty, druhý místostarosta bude funkce neuvolněná – pro volební období 2014 - 2018 
hlasování pro   10   proti   7    zdržel se  0 

6) tajný způsob volby starosty, obou místostarostů a rady města, ostatní volba bude veřejným hlasováním  

hlasování pro    13    proti   4    zdržel se  0 
7) volbu starosty města Velké Pavlovice:    Ing. Pavel Procházka 

hlasování pro   12     
8) volbu uvolněného místostarosty města Velké Pavlovice  Petr Hasil  

hlasování pro    10    

9) volbu neuvolněného místostarosty města Velké Pavlovice Ing. Dušan Bedřich 
hlasování pro   11    

10) zvolení členů rady města:      Josef Dostoupil   
hlasování  pro 10     

Ing. Roman Halm 
hlasování  pro 12     

11) zvolení zástupce města na jednání valných hromad do společnosti Hantály, a.s., Tovární 345/22, Velké 

Pavlovice:  
Ing. Pavel Procházka     hlasování pro  14  proti  0  zdržel se  3 

 
12) zvolení zástupce města na jednání valných hromad do společnosti VaK Břeclav a.s., Čechova 23, Břeclav: 

Ing. Pavel Procházka      hlasování pro   14  proti  0  zdržel se  3 

 
13) zvolení zástupců města do společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s., Nádražní 1/1, 691 06 Velké 

Pavlovice: 
Ing. Pavel Procházka a Ing. Jaroslav Benda Ph.D. hlasování pro  14   proti  0  zdržel se  3 

 
14) zvolení zástupce města na jednání valných hromad do společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 

1929/62, Praha 4: 

Ing. Pavel Procházka     hlasování pro  14   proti 0  zdržel se  3 
  

15) zvolení náhradníka zástupce města na jednání valných hromad do společnosti Hantály a.s., Tovární 345/22, 
Velké Pavlovice: 

Petr Hasil      hlasování pro  17  proti  0  zdržel se  0 

   
16) zvolení náhradníka zástupce města na jednání valných hromad společnosti VaK Břeclav a.s., Čechova 23, 

Břeclav: 
Petr Hasil      hlasování pro  17  proti  0  zdržel se  0  



17) zvolení náhradníka zástupce města na jednání valných hromad do společnosti Česká spořitelna, a.s. 

Olbrachtova 1929/62, Praha 4: 

Petr Hasil     hlasování pro  17  proti  0  zdržel se  0 
 

 
Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi neschvaluje: 

 

18) pro volební období 2014 – 2018 volbu uvolněného starostu a 1 uvolněného místostarostu 
hlasování: pro 7,   proti   10,    zdržel se 0 

   
 

 

 
 

 
 

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

 

…………………………………………………………………………………………… 

      ověřovatelé 

 


