Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis ze zápisu č. 17/17
ze XVII. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo
v úterý 20. června 2017 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 Jan Melichar a Ing. Ladislav Hádlík, hlasování pro - 14,
proti – 0, zdržel se - 0, za ověřovatele zápisu Ing. Antonín Schäffer a Jiří Hanzálek,
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
- uložilo starostovi města svolat schůzku s vlastníky sousedních pozemků polní cesty na
rozhraní místních lokalit „Stará Hora“ a Hluboká“ v úseku provedených úprav a dohodnout
další postup – úkol nebyl splněn, během prázdnin bude schůzka svolána, výsledek bude
sdělen na příštím zasedání ZMě
- uložilo tajemníkovi MěÚ realizovat prodeje majetku města dle závěrů z jednání ZMě –
prodeje jsou průběžně prováděny
- ZMě uložilo finančnímu výboru provést kontrolu příspěvkových organizací - předseda
finančního výboru Ing. Pavel Procházka sdělil, že se finanční výbor sešel, domluvil si termíny
kontrol, byla provedena kontrola MŠ a kontrola Ekocentra Trkmanka, nebyly zjištěny
zásadní nedostatky, drobné chyby byly odstraněny, k 30.6.2017 dodá E.T. plnění za I.
pololetí
- starosta informoval o jednání soudu dne 22.5.2017 ve sporu města s p. Kubešou o
zaplacení 137.600,- Kč, soudkyně požadovala spor ukončit, trvá již 12 roků, došlo ke smíru
obou stran, soud smír schválil usnesením, usnesení zatím není v právní moci – Ing. Benda
se zeptal, proč město bude částku platit, když neuznává nároky p. Kubeši a již jednou dal
soud městu za pravdu. Sdělil, že se mu to nelíbí, že to není žádná dohoda o vyrovnání. Ing.
Šmídová se zeptala, jaké výhody z toho pro město plynou. Starosta sdělil, že spolupráce
bude s p. Kubešou pokračovat i nadále, má pronajatou splaškovou kanalizaci, má zájem
s městem směnit pozemky, které vlastní pod místními komunikacemi.

3.) Rozpočtové opatření č. 6/2017
Ing. Roman Halm seznámil členy ZMě s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2017, dle přílohy,
z rozhodnutí
starosty města 23.5.2017, celkové příjmy zvýšeny o 1 873 tis. Kč, celkové výdaje zvýšeny o 1 873 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. 7/2017
Před vlastním projednáním návrhu rozpočtového opatření č. 7/2017 projednali členové ZMě zvýšení
příspěvku pro rok 2017 vlastním příspěvkovým organizacím: Mateřská škola o 218 676 Kč na
částku 1 328 676,- Kč, Základní škola o 504 528 Kč na částku 3 646 628,- Kč, Gymnázium Velké
Pavlovice o 470 490,- Kč na částku 2 420 490,- Kč a Ekocentrum Trkmanka o 1 263 212,58 Kč na
částku 3 263 212,58 Kč, jedná se o navýšení příspěvků na odpisy, které budou následně koncem
roku zřizovateli vráceny, jak rada města rozhodla.
hlasování

pro 14, proti 0, zdržel se 0

Ing. Roman Halm dále seznámil členy ZMě s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2017, dle přílohy,
celkové příjmy zvýšení o 2 457,1 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 2 457,1 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

5.) Prodej majetku města
Jiří Otřel předal slovo místostarostovi Petru Hasilovi, který seznámil členy ZMě s prodejem majetku
města dle zveřejněného záměru:
a) prodej pozemku parc.č. 4524/83 o výměře 3.864 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického
plánu č. 2175-78/2017 vypracovaného Ing. J. Hlávkou, společnosti Dřevostavmont Č Š s.r.o.,
Šafaříkova 25/2a, Hustopeče za účelem vybudování výrobního závodu za cenu 450,- Kč/m2
plus DPH.
hlasování

pro 14, proti 0, zdržel se 0

b) prodej pozemků parc.č. 4524/84 o výměře 617 m2, 4524/85 o výměře 3.399 m2, 4524/86 o
výměře 350 m2, vše v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 2178-116/2017
vypracovaného Ing. J. Hlávkou, společnosti STAPPA mix, spol. s.r.o., Heršpická 796/11, Brno
za účelem vybudování výrobního závodu za cenu 450,- Kč/m2 plus DPH.
hlasování

pro 14, proti 0, zdržel se 0

c) prodej pozemku parc.č. 1892/3 o výměře 218 m 2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického
plánu č. 2173-77/2017 vypracovaného Ing. J. Hlávkou, z důvodu dořešení vlastnických vztahů
k pozemku u rodinného domku za cenu 250,- Kč/m2 plus DPH.
hlasování
6.) Různé

pro 14, proti 0, zdržel se 0

Starosta Jiří Otřel informoval členy ZMě o schůzi DSO Mikroregion Hustopečsko a o úpravě stanov
svazku obcí Dodatkem č.1, který byl všemi starosty na schůzi schválen, avšak dle metodiky
Jihomoravského kraje musí být schválen i na zasedání ZMě jednotlivých obcí a měst. Všichni
členové obdrželi text emailem, starosta dal o Dodatku č. 1 stanov hlasovat.
hlasování

pro 14, proti 0 zdržel se 0

Starosta města dále informoval o průběhu investičních akcí ve městě, výměna plynovodu na ul.
Dlouhá, výměna vodovodního řadu na ul. Brněnská a kolem sokolovny na ul. Hlavní a ul. Sokolská,
výstavba chodníku Mobility II po Hlavní a Nám. 9. května, úprava zpevněných ploch u kostela.
Městem bylo zahájeno zadávací řízení na rekonstrukci komunikace ul. U Zastávky, probíhá zadávací
řízení na Byty pro seniory II a je ukončen výběr dodavatele na opravu střechy tělocvičny ZŠ.
V současné době probíhá výběrové řízení a začátkem srpna má být zahájena rekonstrukce ulice
Brněnská „Průtah města“ a silnice „Velké Pavlovice - Terezín“. Starosta na dotazy občanů, sdělil, že
letošní Hody i Vinobraní se budou konat u sokolovny jako vždy, kolotoče budou umístěny na
autobusovém nádraží.
Ing. Ladislav Hádlík informoval o plánovaném průběhu stavby „Průtah městem“, stavba bude
prováděna po etapách, na etapy jsou rozděleny i uzávěrky ulice Brněnská, Hlavní a Hodonínská.
7.) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuze
Člen ZMě Ing. Pavel Procházka jménem finančního výboru doporučil zastupitelům města
zhodnotit stav kuchyně v MŠ, která je ve špatném stavu a provést její rekonstrukci. Starosta
informoval, že byla v MŠ prověrka KHS, která upozornila na nedostatky, tyto budou přes prázdniny
odstraněny, v letošním roce bude o prázdninách provedena druhá polovina opravy elektroinstalace
(první část v minulém roce), která je v celém objektu v havarijním stavu. Starosta dále informoval o
plánované přístavbě jedné třídy MŠ pro dvouleté děti, která musí být do roku 2020 dokončena. Bude
vystavěna v patře mezi dvěma stávajícími třídami, což umožňuje výhodné napojení na stávající
rozvody sítí. Člen ZMě Ing. Stehlík, sdělil, že upozornění KHS na nedostatky kuchyně je varováním,
s rekonstrukcí by se nemělo otálet. Následovala diskuze o rekonstrukci kuchyně MŠ, v rozpočtu na rok
2018 budou na rekonstrukci vyčleněny finance.
Člen ZMě Ing. Pavel Procházka podal návrh vysadit na ul. Hlavní živý plot mezi silnicí a
chodníkem, tak jak je vysazen před RD Ing. Ladislava Veverky. Starosta seznámil členy ZMě
s přípravou dotačního projektu Mobility III., který právě bude tento úsek řešit, doporučuje výsadbu
řešit po výstavbě chodníku. Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík z důvodu bezpečnosti dětí živý plot
nedoporučuje.
Člen ZMě Jiří Hanzálek se zeptal, zda se osvědčil zametací vůz. Starosta sdělil, že ano, na voze
došlo k opotřebení prostředního nametacího kartáče, který nemělo město skladem, nějakou dobu byl
mimo provoz. Zametací vůz také není v provozu, pokud p. Tihlář jezdí s autobusem. V současné době
je ve Službách města nedostatek pracovníků s využitelným průkazem, bude řešeno zvýšením
kvalifikace.
Člen ZMě Mgr. Michal Rilák sdělil členům ZMě, že se konala schůzka kontrolního výboru, zápis
bude předán během příštího týdne.
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová se zeptala, v čem je problematické zřídit pro děti MŠ
s odkladem ZŠ přípravnou třídu na ZŠ. Člen ZMě, ředitel ZŠ Mgr. Rilák odpověděl, že záležitost
konzultoval s odborem školství Jm kraje, chybí zaměstnanci, program se řídí předškolním vzděláváním,
nestačí kapacita družiny pro odpolední pobyt dětí. Ing. Šmídová navrhla záležitost prošetřit a zjistit
zájem rodičů. Následovala diskuze na téma zřízení přípravné třídy v ZŠ.
Člen ZMě Mgr. Michal Rilák se zeptal ředitele Gymnázia na přijímací zkoušky. Ředitel Gymnázia
PaedDr. Kropáč sdělil, že gymnázium je naplněno. Dále ředitel Gymnázia informoval o podaných
žádostech o dotaci a jejich realizaci.

Člen ZMě Ing. Jaroslav Benda se zeptal, jak pokračuje výkup pozemku pro nový hřbitov.
Starosta sdělil, že Ing. Milan Kovařík slíbil dodat návrh smlouvy o smlouvě budoucí, zatím se neozval.
Člen ZMě Ing. Jaroslav Benda navrhl smlouvu o spolupráci mezi městem a Vinnými Sklepy
Františka Lotrinského (VSFL), jejíž návrh byl členům ZMě zaslán, upravit pro využití širší veřejností a
rozšířit o spolky (Modré Hory, Víno z Velkých Pavlovice, Slavoj, Ekocentrum) a nastavit pravidla
společného užívání sklepa pod E.T s využíváním VSFL. Starosta vyzval členy ZMě, aby zaslali své
připomínky ke smlouvě o spolupráci, aby o nich mohlo být jednáno.
Člen ZMě Ing. Pavel Procházka se zeptal, čeho se týká projekt revitalizace zeleně ve městě.
Mistostarosta Petr Hasil odpověděl, že se jedná o zeleň kolem rybníka na ul. Nádražní – nevyhovující
stromy budou vykáceny, nové vysazeny.
P. Jaromír Hercog se zeptal, kdy se na Zelnicích bude dělat nový chodník a dále navrhl vysadit
v ulici nějaké stromy. Starosta sdělil, že v příštím roce se předpokládá na Zelnicích výměna
vodovodního řadu, nový chodník bude zařazen do plánu akcí na příští rok po výměně vodovodu. Dále
se p. Jaromír Hercog zeptal, jak bude vedení města řešit rychlou jízdu na Zelnicích, navrhl označit ulici
značkou „obytná zóna“. Místostarosta P. Hasil odpověděl, že by to sice dopravu zklidnilo, ale v obytné
zóně je možné parkovat pouze na parkovištích (zákon o pozemních komunikacích), což v této ulici
není možné.
Oldřich Hotový z ul. Zahradní se dotázal na uzavírku silnice Brněnská při plánovaném průtahu
městem. Starosta sdělil, že celá stavba bude rozdělena na několik etap, na přesném harmonogramu
se město a SÚS bude domlouvat, až bude znám dodavatel stavby. Následovala diskuze ZMě o
provedení uzavírky, umístění semaforů a dopravě při realizaci stavby.
Nebylo dalších dotazů a připomínek.
8.) Usnesení
S přijatými usneseními seznámil členy ZMě Jan Melichar
9.) Závěr
Jiří Otřel poděkoval všem přítomným členům za účast na XVII. zasedání ZMě, a toto v 19.25 hodin
ukončil.
Zapsala: Jitka Krátká

Dne: 23. 6. 2017

…………………………………………….

…………………………………………

místostarosta

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

Město
VELKÉ PAVLOVICE
Přijaté usnesení
z XVII. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 20. června 2017
v 18,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi bere na vědomí:
Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi schvaluje:
1) Rozpočtové opatřením č. 6/2017, z rozhodnutí starosty města 23.5.2017, celkové příjmy
zvýšeny o 1 873 tis. Kč, celkové výdaje zvýšeny o 1 873 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

2) Zvýšení příspěvku pro rok 2017 vlastním příspěvkovým organizacím: Mateřská škola
o 218 676,- Kč na částku 1 328 676,- Kč, Základní škola o 504 528,- Kč na částku 3 646 628,Kč, Gymnázium Velké Pavlovice o 470 490,- Kč na částku 2 420 490,- Kč a Ekocentrum
Trkmanka o 1 263 212,58 Kč na částku 3 263 212,58 Kč.
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

3) Rozpočtové opatření č. 7/2017, celkové příjmy zvýšeny o 2 457,1 tis. Kč, celkové
výdaje zvýšeny o 2 457,1 tis. Kč, celkové financování beze změn. 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) Prodej majetku města dle záměru o prodeji nemovitostí a výsledku dnešního jednání:
a. prodej pozemku parc.č. 4524/83 o výměře 3.864 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle
geometrického plánu č. 2175-78/2017 vypracovaného Ing. J. Hlávkou, společnosti
Dřevostavmont Č Š s.r.o., Šafaříkova 25/2a, Hustopeče, za účelem vybudování
výrobního závodu, za cenu 450,- Kč/m2 plus DPH
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

b. prodej pozemků parc.č. 4524/84 o výměře 617 m2, 4524/85 o výměře 3.399 m2,
4524/86 o výměře 350 m2, vše v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č.
2178-116/2017 vypracovaného Ing. J. Hlávkou, společnosti STAPPA mix, spol. s.r.o.,
Heršpická 796/11, Brno, za účelem vybudování výrobního závodu, za cenu 450,Kč/m2 plus DPH
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

c. prodej pozemku parc.č. 1892/3 o výměře 218 m 2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle
geometrického plánu č. 2173-77/2017 vypracovaného Ing. J. Hlávkou, z důvodu
dořešení vlastnických vztahů k pozemku u rodinného domku, za cenu 250,- Kč/m2 plus
DPH.
hlasování

pro 14,

proti 0,

zdržel se 0

5) Dodatek č. 1 ke Stanovám Svazku obcí Mikroregionu Hustopečsko, Dukelské nám 2/2,
Hustopeče.
hlasování

pro 14,

proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo města ukládá:
radě města:
- zabývat se průběžně dotazy, námitkami a připomínkami občanů podaných
prostřednictvím zastupitelů města na dnešním zasedáni zastupitelstva
tajemníkovi MěÚ:
- realizovat prodeje majetku města dle závěrů z dnešního jednání

………………………………….
místostarosta

………………………………
starosta

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

