
 

        Město 

     VELKÉ PAVLOVICE 

                 Výpis ze zápisu č. 18/17 

 

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

v úterý 29. srpna 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 15 ze 17 členů ZMě, a toto je usnášeníschopné. Za 
zapisovatele z jednání byla určena Jitka Krátká.  

- K navrženému programu byla připomínka a návrh Ing. Procházky do programu zařadit 

„Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuze“ z důvodů velké účasti občanů zajímajících 
se o dětské hřiště u kostela – hlasování: pro 15,   proti  0,    zdržel se 0 

- Návrh Ing. Bendy dále do programu zařadit bod „Polní cesta Stará hora“ – hlasování: pro 9,   
proti 4 (Halm, Hádlík, Schaffer, Otřel),   zdržel se 2 (Stehlík, Hasil) 

- Upravený program: 

1) Zahájení 
2) Kontrola úkolů 

3) Rozpočtové opatření č. 8/2017 provedené radou města dne 26.7.2017 a rozpočtové 
opatření č. 9/2017 provedené radou města 8.8.2017 

4) Dotační titul Interreg sk-cz  
5) Polní cesta Stará hora 

6) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuze 

7) Usnesení 
8) Závěr  

  
- Hlasování pro upravený program jednání - pro 13,  proti 1 (Hádlík),  zdržel se 1 (Otřel) 

- Do návrhové komise byli navrženi Lubomír Zborovský a Ing. Marie Šmídová, hlasování 

pro - 15, proti – 0, zdržel se  - 0, za ověřovatele zápisu Ing. Dušan Bedřich a Jana 
Crháková, hlasování pro - 15, 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 tajemníkovi MěÚ realizovat prodeje majetku města dle závěrů z jednání ZMě – 

prodeje jsou průběžně prováděny 



- ZMě uložilo starostovi jednat s Ing. Kovaříkem v záležitosti odkoupení pozemku pro nový 
hřbitov. Ing. Benda konstatoval, že na ZMě dne 20.6.2017 informoval starosta, že  

se Ing. Kovařík neozval, ale dle sdělení Ing. Kovaříka mělo město vypracovat návrh smlouvy 

o smlouvě budoucí, který bude předložen Státnímu pozemkovému úřadu k odsouhlasení 
prodeje. Starosta J. Otřel sdělil, že tento týden záležitost řešil a návrh smlouvy se již 

zpracovává, Ing. Kovaříkovi bude návrh předán příští týden 
 

- 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 stále nebyl splněn, informace budou členům ZMě podány v bodě 5) Polní 

cesta Stará hora 
 

3.) Rozpočtové opatření č. 8/2017   
 

Ing. Halm seznámil členy ZMě s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2017, provedené radou města 

dne 26.7.2017, celkové příjmy zvýšeny o 15 874,5 tis. Kč, celkové výdaje zvýšeny o 15 847,5 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  15,  proti  0,  zdržel se  0 
 

Rozpočtové opatření č. 9/2017   
Ing. Halm dále seznámil členy ZMě s návrhem rozpočtového opatření č. 9/2017, provedené starostou 

města dne 8.8.2017, 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  15,  proti  0,  zdržel se 0   
 

4.) Dotační titul INTERREG sk-cz 

 
- Jiří Otřel předal slovo ředitelce Ekocentra Trkmanka Zitě Dvořákové, která seznámila členy 

ZMě se záměrem realizace dotačního projektu „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“. Podrobně 
vysvětlila členům ZMě kalkulaci, kterou členové ZMě obdrželi spolu s pozvánkou a která je 

součástí tohoto zápisu. Ing. Benda se zeptal, kam do rozpočtu města bude dotace zařazena. 

Z. Dvořáková sdělila, že projekt je ochrana ŽP a podpora využívání zdrojů (Ekologická výchova 
a osvěta, par. 3792). Ing. Procházka se zeptal, kdo bude příjemcem dotace. Z. Dvořáková 

odpověděla, že příjemcem bude LKA Wildlife, o.p.s., finance bude přeposílat, E.T. je 
partnerem, celá věc je však ještě v jednání. Ing. Šmídová konstatovala, že E.T se zřizovala za 

účelem šířit ochranu ŽP a ekologii a tento dotační program právě tomuto odpovídá. Starosta 
Jiří Otřel dal hlasovat o: 

 

a) předložení žádosti o NFP za účelem realizace projektu „Syslu pro krajinu, krajina pro 
sysly“ kód žádosti NFP304020D154 v rámci výzvy na předkládání projektů s kódem 

INTERREG V-A SK-CZ/2016/04, kterého cíle nejsou v rozporu s platným územním 
plánem města, respektive rozvojem kraje v ČR 

b) zabezpečení a podporu realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 

c) zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu ve 
výšce rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami 

poskytnutí pomoci 
 

hlasování pro  13,  proti  1 (Hádlík),  zdržel se 1 (Dostoupil)    
 

 

 
 



5.) Polní cesta Stará hora 
 

- Ing. Benda požádal o zdůvodnění, co vedlo RMě k rozhodnutí vypsat výběrové řízení a schválit 

dodavatele stavebních úprav na snížení nivelety polní cesty Stará hora a proč nebyla schůzka 
dle úkolu ze ZMě dne 16.5.2017 s vlastníky sousedních pozemků polní cesty svolána  

 
- Jiří Otřel informoval, že v době dovolených nebyla schůzka jako taková svolána, dotazoval se 

se však individuálně majitelů sousedních pozemků, zda jsou spokojeni s úpravou cesty. 

Všichni dotázaní souhlasí s cestou tak, jak je v současné době upravena, nechtějí cestu 
snižovat. Hodnota realizace stavebních úprav je max. 500 tis. Kč, proto dle směrnice oslovil 

starosta 3 firmy k podání nabídky. Stavební firma, která podala nejvýhodnější nabídku, byla 
na místě samém a se starostou se dohodli, že nebude objednávka na snížení polní cesty firmě 

předána. Starosta vyslovil názor, že na minulé vedení i radu města byl zřejmě dán požadavek 
řešit zpřístupnění sousedních pozemků, protože cestu nebylo možné 30 let používat. Úprava, 

která byla provedena, je však černou stavbou. Nyní jsou občané zpřístupněných pozemků 

spokojeni, avšak jeden občan spokojen není a stěžuje si. Záležitost bude nutné řešit. 
 

- Ing. Procházka sdělil, že v minulosti byla takto upravována i cesta „Na Pajerce“, povolení 
nebylo třeba, nikdo si nestěžoval, tak i u této úpravy nebylo o povolení žádáno v domnění, že 

není třeba. Po jednání s Odborem dopravy MěÚ Hustopeče byla zpracována dokumentace a 

podána žádost o dodatečné povolení, proti kterému se ing. Hádlík odvolal. 
 

- Starosta J. Otřel sdělil, že původní projekt existuje s tím, že dle předpisů a vyhlášek je 
v souladu s touto PD nutná instalace svodidel, proto byl dán pokyn k vypracování nové PD na 

snížení cesty tak, aby svodidla nebyla nutná. V současné době je vydáno nové rozhodnutí o 
snížení nivelety polní cesty. 

 

- Ing. Benda konstatoval, že není pravda, když Ing. Hádlík tvrdí, že mu zvýšená cesta stíní na 
pozemek a že měl z cesty přístup. 

 
- Ing. Hádlík sdělil, že dříve běžně z této cesty na svůj pozemek jezdil malotraktorem. 

  

- Ing. Benda navrhl zapracovat do usnesení, že se RMě bude zabývat změnou stavby před 
dokončením, aby nebyla cesta snižována a byla povolena dle původní PD a aby bylo zrušeno 

rozhodnutí RMě o výběru dodavatele na snížení cesty. 
 

- Ing. Šmídová se vyjádřila, že bylo starostou sděleno, že bude svolána schůzka, např. i s členy 

ZMě a teprve následně se rozhodne, zda se bude cesta snižovat. 
 

6.) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuze 
 

Člen ZMě Ing. Procházka k revitalizaci prostor za kostelem uvedl, že spousta občanů 
nesouhlasí se zmenšením plochy pro míčové hry. Dále uvedl, že se problematika řešila již v minulosti a 

bylo dohodnuto, že bude toto hřiště zachováno, doporučil RMě zabývat se pouze vylepšením okolí  

hřiště. 
Starosta J. Otřel k problematice uvedl, že  v současné době je zpracován projekt, který řeší 

návaznost prostor na restaurační zařízení, hřbitov i kostel. Dále uvedl, že výběrové řízení na 
dodavatele stavby zatím zahájeno není. Navíc není akce narozpočtována v rozpočtu města. Jednal 

rovněž s občany, kteří většinou se zmenšením hrací plochy nesouhlasí. 

 
Člen ZMě Ing. Lacina sdělil, že se přiklání k tomu, aby byl zjištěn názor většiny obyvatel, 

navrhuje pořízení mobilní ledové plochy za cca 5mil.Kč, možno financovat z dotačních prostředků. 
 

Místostarosta P. Hasil uvedl, že diskuze na facebooku probíhala ke studii, která neodpovídá 
projektové dokumentaci, dále uvedl, že se RMě na svém minulém jednání tímto zabývala a dohodla 

se, že proběhne jednání s projektantem na rozšíření herní plochy pro míčové hry. Dále Hasil uvedl, že 

byla studie revitalizace prostor zveřejněna na oficiálních webových stránkách města již v roce 2016 a 
nikdo ze zastupitelů ani občanů na toto negativně nereagoval. 



Členka ZMě Ing. Šmídová uvedla, že nesouhlasí se zmenšením hřiště a doporučuje umístit 
herní prvky na jiná místa. Navrhuje diskuzi k variantám revitalizace prostor. 

 

Člen ZMě Hádlík uvedl, že projektovou dokumentaci zpracovávala odborná firma, která se 
zabývá obdobnými záležitostmi a domnívá se, že zmenšení hřiště nemá vliv na hru fotbalu a jiných 

míčových sportů. 
 

Odešel člen ZMě Ing. Stehlík 19:25, celkem přítomno  14 členů ZMě 

 
Občanka VP A. L. uvedla, že se na hřišti s herními prvky za kostelem schází 2,4,6 leté děti 

s maminkami a nezaznamenala žádné stížnosti na nedostatečný počet herních prvků, pouze 
připomínky na bezpečnost. 

 
Občanka VP T. T. uvedla, že bydlí vedle hřiště a dotázala se pana Hádlíka, zda se byl někdy na 

hřišti podívat, kolik že tam je dětí. Toto hřiště navštěvuje plno dětí. Ing. Hádlík odpověděl, že chodí 

kolem těchto prostor až kolem osmé, půl deváté hodiny večerní.  
 

Občanka VP A. H. se přimlouvá za ponechání hřiště ve stávajícím stavu, ve stávající velikosti. 
Její děti si hřiště pochvalují. 

 

Občan VP O. H. upozornil na chybějící krytky na šroubech na herních prvcích. P. Hasil požádal 
přítomné, aby v podobných případech informovali pracovníky města ihned. 

 
Občanka VP P. S. uvedla, že by bylo na hřiště vhodné umístit svítidla veřejného osvětlení a 

také uvedla, že nesouhlasí se zmenšením hřiště pro míčové hry. 
 

Občanka VP M. B. se dotázala, jak bude zabezpečené parkování vozidel občanů v ul. Brněnská 

v průběhu rekonstrukce komunikace. Starosta J. Otřel uvedl, že bude záležet na průběhu stavby a 
právě prováděné stavební činnosti. Dále uvedl, že je pro parkování možné využít parkoviště u 

autobusového nádraží. 
Dále proběhla diskuze o plánované opravě komunikace, informace o uzavírkách budou 

zveřejněny ve zpravodaji. 

 
Člen ZMě L. Zborovský se dotázal, zda již by vybrán projektant na zpracování kruhové 

objezdu, Otřel uvedl že nikoliv, Zborovský uvedl, že stále počítá spolek Víno z Velkých Pavlovic se 

spolupodílením se na realizaci kruhového objezdu v podobě vinařské tématiky. 

Člen ZMě L. Zborovský se dále zeptal, zda má Město Velké Pavlovice zájem o obsazení stánků 

na Velkopavlovickém vinobraní místními vinaři. Hasil uvedl, že požádal o obsazení stánků 

prostřednictvím oficiálního emailu spolku minulý týden. 

 
7.) Usnesení  

 

S přijatými usneseními seznámil členy ZMě Lubomír Zborovský 
 

8.) Závěr 
           Jiří Otřel poděkoval všem přítomným členům za účast na XVIII. zasedání ZMě, a toto v 20.15 

hodin ukončil.  
Zapsala: Jitka Krátká 

 

Dne: 31. 8. 2017 

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

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

Ověřovatelé 



Město 

VELKÉ PAVLOVICE 
 

 

   Přijaté usnesení  
z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 29. srpna 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 opatření č. 8/2017, provedené radou města dne 26.7.2017, celkové příjmy 
zvýšeny o 15 874,5 tis. Kč, celkové výdaje zvýšeny o 15 847,5 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  15,    proti  0,    zdržel se  0  

              
2) Rozpočtové opatření č. 9/2017, provedené starostou města dne 8.8.2017, 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  15,    proti  0,    zdržel se 0        
         

3) Své příspěvkové organizaci Ekocentrum Trkmanka, IČO 72563001: 

a) předložení žádosti o NFP za účelem realizace projektu „Syslu pro krajinu, krajina pro 
sysly“ kód žádosti NFP304020D154 v rámci výzvy na předkládání projektů s kódem 

INTERREG V-A SK-CZ/2016/04, kterého cíle nejsou v rozporu s platným územním 
plánem města, respektive rozvojem kraje v ČR 

b) zabezpečení a podporu realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 

c) zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu ve 
výšce rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami 

poskytnutí pomoci 
 

hlasování pro   13,    proti  1 (Hádlík),      zdržel se 1 (Dostoupil) 

 
Zastupitelstvo města ukládá:  

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

prostřednictvím zastupitelů města na dnešním zasedáni zastupitelstva týkající se 
dětského hřiště v jeho nezmenšené velikosti pro míčové hry 

 

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

 
 

……………………………………………………………………………………… 

                                        Ověřovatelé 


