Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis ze zápisu č. 13/16
z XIII. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo
ve čtvrtek 22. září 2016 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 Jiří Hanzálek a Ing. Jaroslav Benda Ph.D., hlasování pro 14, proti – 0, zdržel se - 0, za ověřovatele zápisu Ing. Pavel Procházka a Ing. Antonín
Schaffer, 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.

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
- schůzka s projektantem přístřešku sokolovny Ing. arch. Tesařem za účasti členů ZMě se
konala 12.7.2016
- tajemníkovi MěÚ realizovat prodeje majetku města dle závěrů z jednání ZMě – prodeje jsou
průběžně prováděny
- rada města se dále zabývala řešením situace ve společnosti Zdravotní středisko V.P. s.r.o. –
20.9.2016 se konala valná hromada za přítomnosti notáře JUDr. Helešice. MUDr. Jurišica,
jako jeden ze společníků, se nedostavil, jediným bodem programu bylo projednání a
schválení společenské smlouvy, MUDr. Jurišica se může vyjádřit dodatečně, zástupce MUDr.
Čeperové byl proti schválení smlouvy. Smlouva nebyla schválena. V následné diskuzi bylo
společníky navrženo převedení objektu ZS na město, starosta navrhl, aby v bodu „Různé“
dnešního jednání následovala diskuze členů ZMě o získání budovy ZS do majetku města.

3.) Rozpočtové opatření č. 5/2016 provedené RMě 12.7.2016, rozp. opatření č. 6
provedené RMě 26.7.2016, rozp. opatření č.7 provedené RMě 23.8.2016 a rozp.
opatření č. 8 provedené RMě 6.9.2016

Starosta Jiří Otřel předal slovo členovi RMě Ing. Halmovi, který seznámil členy ZMě s rozpočtovými
opatřeními:
rozpočtové opatření č. 5/2016 provedené radou města 12.7.2016, celkové příjmy zvýšení
o 1.234,8 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 516,8 tis. Kč, celkové financování snížení o 718 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

rozpočtové opatřením č. 6/2016 provedené radou města 26.7.2016, celkové příjmy
zvýšení o 246,6 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 1.757,7 tis. Kč, celkové financování zvýšeno o
1.511,1 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

rozpočtové opatřením č. 7/2016 provedené radou města 23.8.2016, celkové příjmy
zvýšení o 200 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 200 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 14, proti 0, zdržel se 0

rozpočtové opatření č. 8/2016 provedené radou města 6.9.2016, beze změn zůstaly
celkové příjmy, celkové výdaje i celkové financování. Změny byly provedeny u výdajů v rámci
paragrafů a to do výše rozpočtové rezervy. 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 Ing. Procházka se zeptal, proč přesuny v rozpočtovém opatření č. 8/2016 prováděla
RMě, proč nenechala tuto změnu provést ZMě, Ing. Halm odpověděl, že v některých paragrafech
nebylo potřebné množství financí a hlavně byl upraven paragraf veřejného osvětlení z důvodu
dotace
člen ZMě Ing. Stehlík se zeptal, zda byly práce prováděné Službami města na kanalizaci v
objektu fary vyčísleny, starosta sdělil, že vyčísleny nebyly, město provádělo pouze práci, veškerý
materiál financovala fara
hlasování

pro 12, proti 0, zdržel se 2 (Procházka, Benda)

4.) Rozpočtové opatření č. 9/2016
před projednáním vlastního rozpočtového opatření č. 9/2016 seznámil členy ZMě Ing. Halm se
zvýšením příspěvků pro rok 2016 vlastním příspěvkovým organizacím v souvislosti s nařízením odvodu
odpisů: MŠ Velké Pavlovice zvýšení o 185.940,- na 1.235.940,- Kč, ZŠ zvýšení o 508.281,- Kč na
3.728.281,- Kč, Gymnázium Velké Pavlovice o 468.450,- Kč na 2.398.450,- Kč, Ekocentrum Trkmanka
zvýšení o 1.247.940,- Kč na 3.610.940,- Kč
hlasování

pro 14, proti 0,

zdržel se 0

dále byli členové ZMě informováni, že Římskokatolická farnost podala žádost o poskytnutí příspěvku na
dokončení fasády kostela, z Ministerstva kultury získala 110 tis. Kč, 100 tis Kč má z vlastních
prostředků. Celkové náklady v letošním roce budou 261tis. Kč, rada města doporučuje ZMě schválit
Římskokatolické farnosti dotaci ve výši 90 tis. Kč na dokončení fasády a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy č. 4/2016
hlasování

pro 12 proti 0,

zdržel se 2 (Šmídová, Stehlík)

Ing. Halm seznámil členy ZMě s návrhem rozpočtového opatření č. 9/2016, celkové příjmy zvýšení o
2.467,9 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 2.467,9 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 Ing. Benda se zeptal, proč jsou v rozpočtovém opatření odebrány peníze na
komunikace; Ing. Halm odpověděl, že v letošním roce se nebude realizovat komunikace U Zastávky, a
komunikace Tovární, finance se přesunou na příští rok, kdy se počítá s realizací obou akcí
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Rilák)
5.) Změna Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity
členové ZMě byli seznámeni s návrhem Obecně závazné vyhlášky města Velké Pavlovice č. 1/2016,
kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity (obdrželi spolu
s pozvánkou), vyhláška mění a sjednocuje splatnost poplatků placeného pevnou sazbou a paušální
částkou
hlasování

pro 14, proti 0,

zdržel se 0

6.) Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině MŠ a aktualizace Zřizovací listiny ZŠ
členové ZMě byli seznámeni s Dodatkem č. 3 Zřizovací listiny MŠ (obdrželi spolu s pozvánkou), ve
kterém město jako zřizovatel daruje movitý majetek v hodnotě 453.019,68 Kč, získaný v r. 1994 od
Okresního školského úřadu při zřizování MŠ a který ve svém majetku dosud eviduje město
hlasování

pro 14, proti 0, zdržel se 0

dále byli členové ZMě seznámeni s aktualizací Zřizovací listiny ZŠ, byl ze zřizovací listiny odstraněn
předmět činnosti Školní klub, který ve skutečnosti již neexistuje, zřizovací listina a její 3 dodatky byly
aktualizovány dle platné legislativy a bylo vydáno úplné znění zřizovací listiny
hlasování

pro 14, proti 0, zdržel se 0

7.) Prodej majetku města
Jiří Otřel předal slovo místostarostovi P. Hasilovi, který seznámil členy ZMě s návrhy RMě na zveřejnění
nebo nezveřejnění záměrů města o odprodeji nemovitého majetku. Veškeré podklady obdrželi členové
ZMě spolu s pozvánkou, po projednání nebyly k návrhům vzneseny žádné připomínky.
Zveřejnění záměrů odprodeje pozemků dle doporučení RMě:
a. ulice Zelnice za účelem úpravy sklepa část pozemku parc.č. 1995/ 1 cca 12m2 a 2016/2
cca 1m2, k.ú. Velké Pavlovice, na základě geometrického plánu
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

b. ulice Hlavní za účelem dořešení vlastnictví pozemku při vstupu do RD pozemek parc.č.
295/4 výměra 96m2, k.ú. Velké Pavlovice
hlasování
c.

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

ulice V Údolí za účelem rozšíření zahrady a zajištění přístupu k RD pozemek parc.č. 2316
výměra 52 m2, k.ú. Velké Pavlovice
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

d. ulice V Údolí za účelem scelení pozemků část pozemku parc.č. 2258/1cca 44m2, k.ú. Velké
Pavlovice, na základě geometrického plánu
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

Členové ZMě byli seznámeni s návrhem RMě neschválit tyto záměry prodeje pozemků:
vyvěšení záměru a odprodej pozemků: ostatní plocha, mez mimo zastavěnou část města parc.č.
6426, k.ú. Velké Pavlovice, 3.199m2 a části pozemků veřejného prostranství „Bálkova ulička“ a
Hlavní, parc.č. 526 a 3/1, k.ú. Velké Pavlovice
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

Starosta informoval o přípravě akce Rekonstrukce silnice II/421 Velké Pavlovice – Terezín, stavebními
úpravami silnice dojde k trvalému záboru částí pozemků v majetku města dotčených stavbou:
v úseku VI. Bořetice – Velké Pavlovice – extravilán mezi obcí Bořetice po Velké Pavlovice, zasahuje
do intravilánu Velkých Pavlovic, a v úseku VIII. Velké Pavlovice – sil. II/425 – extravilán za Velkými
Pavlovicemi ke křižovatce se silnicí II/425. Trvalý zábor se týká částí pozemků, kde se nachází
těleso komunikace (napojení na místní a účelové komunikace), ZMě schvaluje záměr trvalého
záboru pro citovanou stavbu
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

8.) Různé
Jiří Otřel se vrátil k problému řešení situace Zdravotního střediska s.r.o., podal návrh, aby město
odkoupilo budovu zdrav. střediska a prostory pronajímalo lékařům. Vyzval členy ZMě k diskuzi o
navrženém problému
členové ZMě Ing. Šmídová a Ing. Stehlík vyjádřili svůj souhlas s odkoupením majetku ZS s.r.o.
člen ZMě Ing. Procházka také vyslovil souhlas s návrhem odkoupení
člen ZMě Ing. Benda sdělil, že se dal očekávat výsledek jednání valné hromady ZS s.r.o. tak, jak
dopadl. Navrhuje, že se kromě odkoupení stávající budovy ZS, která bude potřebovat opravy a
vybudování výtahu, nabízí jiná varianta a to postavit nové zdravotní středisko, moderní a
bezbariérové
MUDr. Diblík požádal členy ZMě o toleranci a ochotu pomoci, upozornil, že je třeba, aby zdravotní
středisko fungovalo, a navržené odkoupení objektu je v současné době jediné možné řešení
členka ZMě Ing. Šmídová souhlasí s MUDr. Diblíkem a dále se domnívá, že si výstavbu nového zdrav.
střediska nemůžeme dovolit
členové ZMě Ing. Hádlík a Ing. Halm souhlasí s odkoupením, Ing. Halm sdělil, že na opravy a zateplení
budovy bude možné požádat o dotace
odešel Ing. Halm 19.17
starosta nechal hlasovat o pověření RMě jednat o odkupu nemovitostí Zdravotního střediska s.r.o.
-pozemku včetně budovy parc.č. 368 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku včetně budovy parc.č. 369
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 370 zahrada, vše v k.ú. Velké Pavlovice
hlasování

pro 13,

proti 0,

zdržel se 0

1 nepřítomen Ing. Halm

přišel Ing. Halm 19.25
Starosta dále informoval: na základě rozhodnutí RMě bylo odmítnuto přidělení dotace na akci „Domov
seniorů II“, z důvodu časové tísně při přípravě výběrového řízení – MMR při poskytování dotací má
vypracovány své směrnice pro výběrová řízení, tyto jsou s delšími termíny, nebyla dokončena
projektová dokumentace pro provádění stavby, ke dni podpisu smlouvy nebylo možné stihnout vybrat
dodavatele stavby. Možnost získání dotace v příštím roce.

Starosta seznámil členy ZMě s přidělenou dotací na akci Mobility II (Nám 9. května, ul. Hlavní po ulici
U Zastávky), akce musí být dokončena do konce roku 2017, před zahájením akce bude pod
chodníkem provedena spol. VaK Břeclav a.s. rekonstrukce vodovodu
Místostarosta informoval o kabelizaci NN v ulici Horní, Sokolská a Hlavní
Starosta informoval o zpracovávání PD a o přípravě žádosti o dotaci na Založení krajinných prvků
firmou Atregia s.r.o., Šebrov, termín podání žádosti do 17.10.2016, jedná se o společná zařízení
stanovená při KPÚ
Starosta vyzval členy ZMě zastupující jednotlivé volební strany a požádal je, aby do 4.10.2016 doručili
návrhy na akce, které by se realizovaly v příštím roce, aby mohly být zapracovány do rozpočtu r. 2017
Místostarosta informoval členy ZMě o problému s pořádáním ohňostrojů, RMě se na svém zasedání
20.9. 2016 problémem zabývala, ohňostrojů přibývá a množí se stížnosti na rušení nočního klidu,
nejprve budou osloveny firmy, kde se ohňostroje konají, se žádostí o omezení ohňostrojů. Pokud se
situace nezlepší, bude se RMě zabývat přípravou OZV, která omezí a zakáže ohňostroje v některých
částech města.
Ing. Benda navrhl, aby se ve spolupráci s právníkem vytvořil návrh OZV, který by konání ohňostrojů
ve městě omezil a „vymístil“ je mimo zastavěnou část. Místostarosta doplnil, že podobnou situaci má
město Hodonín, kde jsou ohňostroje povoleny jen mimo město, ale třeba město Hustopeče má
omezení ohňostrojů např. na veřejném prostranství, což ovšem vůbec neřeší soukromé pozemky a
úplný zákaz ve vyhlášce stanovit nelze. Následovala diskuze o problémech spojených s konáním
ohňostrojů a možnostech přijetí OZV.

9.) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuze
Ing. Benda se dotázal, zda byl již vedením města kontaktován majitel pozemku pod
plánovaným novým hřbitovem, jehož studie byla představena na jednání rozšířené RMě v červenci.
Starosta J. Otřel sdělil, že zatím ne. Ing. Benda navrhl členům ZMě, aby tento úkol byl zapracován do
usnesení ZMě:
ZMě schvaluje pověření starosty města k jednání ve věci odkoupení pozemku pro výstavbu nového
hřbitova s vlastníkem pozemku
hlasování

pro 13,

proti 0,

zdržel se 1 (Hasil)

J. Hanzálek se zeptal, jak pokračuje odstranění závad u zastřešení sportovní haly ZŠ – J. Otřel
informoval, že Ing. Lukš předložil návrh vytvoření průduchů, které budou odvětrávat zastřešení, jsou
osloveny firmy, které by práce provedly. Nelze využít reklamace.
Ing. Procházka podal návrh ke zvážení, aby se pódium u sokolovny řešilo jako mobilní na
místo vybudování trvalého přístřešku a pódia – někteří členové návrh podpořili
Ing. Benda přednesl připomínky a žádosti občanů:
-

podal návrh na řešení trvajícího sporu Buga x Blanářová a padajícího jehličí ze vzrostlého
smrku;
občané se dotazují na místo výkonu práce a pracovní dobu zvolených funkcionářů a jsou
stížnosti na jejich nedosažitelnost na pracovišti – starosta sdělil, že funkce starosty obnáší i
různá
jednání
mimo
kancelář
a
že
odpovídá
na
všechny
telefonáty;

Ing. Benda důrazně připomněl nutnost řešit budování parkovacích míst odpovídajících k počtu
lůžek u povolovaných ubytovacích kapacit – RMě se bude problémem zabývat;
Ing. Benda přednesl své vyjádření k materiálu „Hloubková kontrola hospodaření 2013 – 2015
– starosta informoval, že zval zpracovatele hloubkové kontroly na dnešní jednání, bohužel časově se

nemohli zúčastnit, starosta navrhl, že se bude konat veřejné zasedání ZMě, kde se členové ZMě i
občané budou moci dotázat na jednotlivé body hloubkového hospodaření – Ing. Procházka sdělil, že
celá zpráva je zarážející, informoval přítomné, že 20 let pracoval na úřadě, každé další volební období
v těchto letech navazovalo na rozpracované akce z minulého období, nyní však cítí trpkost, když
současné vedení kritizuje práci těchto minulých vedení – Ing. Šmídová informovala, že to, co se stalo
17.12.2015 bylo proto, že zastupitelům byly předkládány projekty, které ani neschvalovali, vyzvala
přítomné členy ZMě aby si „neházeli klacky pod nohy“. – Ing. Benda sdělil, že lze dohledat v zápisech,
kdy se konaly zasedání rozšířené RMě, kde se o projektech diskutovalo a následně na ZMě hlasovalo,
následovala diskuze o práci bývalého vedení, současného vedení a jednotlivých členů ZMě
Ing. Benda se zeptal, jak pokračuje prodej akcií spol. Vinných sklepů Františka Lotrinského
a.s. – starosta informoval o vypracovaném posudku, o jednání s p. Stokláskem, budou svoláni další
akcionáři s cílem zjistit jejich názor na prodej, následně bude předloženo ZMě
Ing. Halm navrhl, aby se do usnesení dnešního zápisu zapracoval úkol kontrolnímu a
finančnímu výboru předložit na příštím zasedání ZMě zápisy z provedených kontrol v r. 2016 a dále
plán činnosti pro rok 2017 – bude zapracováno
Občan VP p. Václav Veverka se dotázal vedení města na informace, které byly zveřejněny na
webu v souvislosti s hloubkovou kontrolou, nejprve byla informace o podání trestního oznámení a za
pár dní byla zveřejněna informace jiná a chtěl podat vysvětlení – starosta sdělil, že na radě nebylo
projednáváno podání trestní oznámení, na webu byla zveřejněna nešťastná formulace
Ing. Procházka požádal vedení města o provedení opravy polní cesty „Na Vysoké“
Zástupkyně ředitele Gymnázia Mgr. Bláhová poděkovala členům ZMě za účast při oslavách
20let založení Gymnázia a informovala o účasti pozvaných na oslavě
10.) Usnesení
S přijatými usneseními seznámil členy ZMě Ing. Jaroslav Benda Ph.D.
11.) Závěr
Jiří Otřel poděkoval všem přítomným členům za účast na XIII. jednání ZMě a toto ve 20.45 hodin
ukončil.
Zapsala: Jitka Krátká

Dne: 29. 9. 2016

…………………………………………….

…………………………………………

místostarosta

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

Město
VELKÉ PAVLOVICE
Přijaté usnesení
z XIII. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 22. září 2016
v 18,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi schvaluje:
1) rozpočtové opatření č. 5/2016 provedené radou města 12.7.2016, celkové příjmy zvýšení o
1.234,8 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 516,8 tis. Kč, celkové financování snížení o 718 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

2) rozpočtové opatřením č. 6/2016 provedené radou města 26.7.2016, celkové příjmy zvýšení o
246,6 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 1.757,7 tis. Kč, celkové financování zvýšeno o 1.511,1
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) rozpočtové opatřením č. 7/2016 provedené radou města 23.8.2016, celkové příjmy zvýšení o
200 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 200 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 14,

proti 0,

zdržel se 0

4) rozpočtové opatření č. 8/2016 provedené radou města 6.9.2016, beze změn zůstaly, celkové
příjmy, celkové výdaje i celkové financování. Změny byly provedeny u výdajů v rámci
paragrafů a to do výše rozpočtové rezervy. 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 2 (Procházka, Benda)

5) zvýšení příspěvku pro rok 2016 vlastním příspěvkovým organizacím - MŠ Velké Pavlovice
zvýšení o 185.940,- Kč na 1.235.940,- Kč, ZŠ zvýšení o 508.281,- Kč na 3.728.281,- Kč,
Gymnázium zvýšení o 468.450,- Kč na 2.398.450,- Kč, Ekocentrum Trkmanka zvýšení o
1.247.940,- Kč na 3.610.940,- Kč
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

6) poskytnutí dotace pro rok 2016 pro Římskokatolickou farnost Velké Pavlovice ve výši 90 tis. Kč
a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 4/2016
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 2 (Šmídová, Stehlík)

7) rozpočtové opatření č. 9/2016, celkové příjmy zvýšení o 2.467,9 tis. Kč, celkové výdaje
zvýšení o 2.467,9 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 13,

proti 0 ,

zdržel se 1 (Rilák)

8) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška
města Velké Pavlovice č. 2/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

9) dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvkové
organizace města Velké Pavlovice
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

10) úplné znění Zřizovací listiny Základní školy Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvkové
organizace, upravené dle platné legislativy
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

11) zveřejnění záměrů odprodeje pozemků dle doporučení RMě:
a. ulice Zelnice za účelem úpravy sklepa část pozemku parc.č. 1995/ 1 cca 12m2 a 2016/2
cca 1m2, k.ú. Velké Pavlovice, na základě geometrického plánu
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

b. ulice Hlavní za účelem dořešení vlastnictví pozemku při vstupu do RD pozemek parc.č.
295/4 výměra 96m2, k.ú. Velké Pavlovice
hlasování
c.

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

ulice V Údolí za účelem rozšíření zahrady a zajištění přístupu k RD pozemek parc.č. 2316
výměra 52 m2, k.ú. Velké Pavlovice
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

d. ulice V Údolí za účelem scelení pozemků část pozemku parc.č. 2258/1cca 44m2, k.ú. Velké
Pavlovice, na základě geometrického plánu
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

12) trvalý zábor částí pozemků v majetku města dotčených stavbou Rekonstrukce silnice II/421:
v úseku VI. Bořetice – Velké Pavlovice – extravilán mezi obcí Bořetice po Velké Pavlovice,
zasahuje do intravilánu Velkých Pavlovic, a v úseku VIII. Velké Pavlovice – sil. II/425 –
extravilán za Velkými Pavlovicemi ke křižovatce se silnicí II/425. Trvalý zábor se týká částí
pozemků, kde se nachází těleso komunikace (napojení na místní a účelové komunikace)
hlasování
pro 14, proti 0, zdržel se 0
odešel Ing. Halm 19.17
13) pověření RMě jednat o odkupu nemovitostí Zdravotního střediska s.r.o. – pozemku včetně
budovy parc.č. 368 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku včetně budovy parc.č. 369
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 370 zahrada, vše v k.ú. Velké Pavlovice
hlasování
pro 13, proti 0, zdržel se 0 1 nepřítomen Ing. Halm

přišel Ing. Halm 19.25
14) pověření starosty města k jednání ve věci odkoupení pozemku pro výstavbu nového hřbitova
s vlastníkem pozemku
hlasování

pro 13,

proti 0,

zdržel se 1 (Hasil)

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi neschvaluje:
15) vyvěšení záměru a odprodej pozemků: ostatní plocha, mez mimo zastavěnou část města
parc.č. 6426, k.ú. Velké Pavlovice, 3.199m2 a části pozemků veřejného prostranství „Bálkova
ulička“ a Hlavní, parc.č. 526 a 3/1, k.ú. Velké Pavlovice
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

Zastupitelstvo ukládá:
radě města:
- zabývat se průběžně dotazy, námitkami a připomínkami občanů podaných
prostřednictvím zastupitelů města na dnešním zasedáni zastupitelstva
kontrolnímu a finančnímu výboru:
- na příštím zasedání předložit ZMě zprávu o provedených kontrolách v roce 2016 a plán
činnosti na rok 2017
tajemníkovi MěÚ:
- realizovat prodeje majetku města dle závěrů z dnešního jednání

………………………………….
místostarosta

………………………………
starosta

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

