Město Pohořelice
Zápis
z III. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 12. 12. 2018
Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 20 celkem
Počet přítomných občanů: viz prezenční listina
Zahájení: 16:00 hodin
Zahájení
Zasedání zastupitelstva města Pohořelice (dále jen ZM) svolal, zahájil a řídil starosta města Bc.
Miroslav Novák, DiS. Přivítal přítomné zastupitele a občany a seznámil je s programem
zasedání. Požádal o doplnění programu o bod v Žádostech – bezúplatný převod pozemků od ČRÚZSVM, v bodě Různé – smlouva o bezúplatném převodu investorství, informace o službě
Senior taxi ve městě.
Mgr. Rouzek navrhl přehodit bod 3. Dotace s bodem 6. Návrh střednědobého výhledu.
Starosta upozornil, že nejdříve musí být schváleny dotace, které se promítají v návrhu rozpočtu
města.
O takto upraveném programu se hlasovalo.
Usnesení č. 1/III/18:
1. Zahájení
2. Volba volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pohořelice na roky 2020-2024
4. Dotace z rozpočtu města na rok 2019
5. Návrh rozpočtu na rok 2019
6. Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2019
7. Žádosti
- záměr prodeje části pozemku p. č. 402/1 o výměře 495 m2 v k. ú. Pohořelice nad
Jihlavou.
- záměr odprodeje pozemku p. č. 2122/4 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- záměr odprodeje pozemku p.č. 443 v v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- záměr odprodeje pozemku p. č. 2043 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- záměr odprodeje části pozemku p. č. 389/1 a p. č. 389/116 v k. ú. Pohořelice nad
Jihlavou
- záměr odprodeje části pozemku p. č. 7076 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- bezúplatný převod pozemků od ČR-ÚZSVM
8. Různé
- žádost ZUŠ Pohořelice o prominutí nájemného za IV.čtvrtletí 2018
- monitorovací zpráva – Komunitní plán sociálních služeb
- školský obvod Pohořelice – Cvrčovice – Pasohlávky a schválení OZV č. 3/2018
- nucený odkup akcií Českou spořitelnou, a.s. a výplata protiplnění
- obecně závazná vyhláška města č. 4/2018 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
- smlouva o bezplatném převodu investorství
- informace o Senior taxi ve městě
9. Diskuse zastupitelů a občanů
10. Závěr
Výsledek hlasování: 17 pro, 2 proti, 0 se zdrželi - schváleno
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ad 2) Volba volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 2/III/18: ZM jmenuje do volební komise zastupitele Ing. Darka Haumera, MBA,
Mgr. Moniku Janičatovou a Petra Hemalu.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Usnesení č. 3/III/18: ZM určilo za ověřovatele zápisu zastupitele Vlastimila Langera a Milana
Vašuty. ZM vzalo na vědomí určení zapisovatelky Mgr. Renaty Babčanové.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Ověřovatelé zápisu ustavujícího zasedání ZM zastupitelka Kloudová, DiS. a zastupitel Mgr.
Rouzek neměli k zápisu žádné připomínky.
ad 3) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pohořelice na roky 2020-2024
Předseda finančního výboru Mgr. Rouzek podal zprávu finančního výboru ke střednědobému
výhledu, výbor výhled doporučil ZM schválit.
Dle požadavku člena finančního výboru informoval starosta, proč se střednědobý výhled
změnil.
Usnesení č. 4/III/18: ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Pohořelice na roky
2020-2024.
Výsledek hlasování:19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
ad 4) Dotace z rozpočtu města na rok 2019
Předsedkyně grantové komise Kloudová, DiS. podala zprávu o zasedání komise, která
posoudila žádosti o dotace z rozpočtu města.
Jančák – proč neproběhla nová volba grantové komise. Neví, co znamenají zkratky v tabulce
přidělených dotací. Zastupitelstvo by mělo být přesně informováno. S dotacemi farnostem
nesouhlasí, církve dostávají dost peněz z restitucí apod. Jsou důležitější věci, např. oprava
střechy konírny. Tyto dotace navrhl vyškrtnout.
Starosta – jmenování nové grantové komise proběhlo, po ustavujícím zasedání ZM, na první
schůzi RM. Každý rok se žádosti o dotace vyhodnocují podle schválených pravidel. Grantová
komise navrhla aktualizovat pravidla, v průběhu roku by se měla upravit. Podpora církví je
v souladu s pravidly. Dále hovořil k opravě konírny, v současné době je rozjeto mnoho
projektů, které se musí dokončit.
Jančák – kritéria by mělo schvalovat ZM, které je nejvyšším orgánem města, grantová komise
je komisí rady. Mělo by být jasné, na co peníze z dotací jdou.
Kloudová, DiS. – pravidla byla schválena před 3 lety a každý rok se aktualizují, o tomto je vždy
informováno ZM. Souhlasila s aktualizací pravidel, nelze to dělat zpětně. O způsobu
přidělování bodů dle kritérií členy komise podala bližší informace. Komise se skládá ze členů
z celého politického spektra.
Mgr. Janičatová – doporučila do tabulky doplnit legendu, podle které by bylo jasné, co
znamenají jednotlivá písmenka v tabulce, rozepsat oblasti.
Starosta – pravidla jsou zveřejněna na webu města, pro všechny jsou dostupná. Pravidla byla
schválena ZM. Upozornil na znění ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, kde je
uveden účel, na který lze dotaci použít a na jaký účel nikoli.
Nejdříve ZM hlasovalo o návrhu zastupitele Jančáka.
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Návrh usnesení č. /III/18: ZM schvaluje poskytnutí dotací žadatelům dle návrhu Grantové
komise (poslední sloupec) a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Pohořelice v roce 2019 s vypuštěním dotace pro církev.
Výsledek hlasování: 1 pro, 16 proti, 2 se zdrželi - neschváleno
Střet zájmu uvedli zastupitelé Mgr. Janičatová, Dočekal, Kohút a Ing. Kudrna.
Usnesení č: 5/III/18: ZM schvaluje poskytnutí dotací žadatelům dle návrhu Grantové komise
(poslední sloupec) a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Pohořelice v roce 2019.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel - schváleno
ad 5) Návrh rozpočtu na rok 2019
Mgr. Rouzek - finanční výbor doporučil návrh rozpočtu schválit.
- zajímalo ho, proč RM schválila příspěvek na provoz pro školy, dále schválila finanční
dar, když se rozpočet schvaluje až nyní. Kdyby nebyl rozpočet dnes schválen, muselo
by město fungovat podle rozpočtového provizoria. Není to podle něj správný postup.
Odpověď starosty: Vysvětlil, co je v kompetenci rady města a proč nepředkládal ZM
návrh pravidel rozpočtového provizoria.
-

Dotaz na ř. 159 – příjmy z prodeje pozemků
Odpověď starosty: město počítá s prodejem pozemků pro obchodní řetězce, které mají
zájem ve městě vybudovat obchodní centra.

Jančák – dotaz na výdaje na rekonstrukci budovy Šumická – o co se jedná.
Starosta – v ZM byla schválena rekonstrukce budovy Šumická na mateřskou školu. Nyní
probíhají stavební práce firmou, která byla vybrána ve výběrovém řízení.
Kloudová, DiS. – vysvětlila výši částky přidělené pro MŠ, je tam započítán i příspěvek na
provoz budovy na ul. Šumické.
Mgr. Polák – doplnil, že rozpočet školy vychází z loňského roku, navýšen je pouze o investiční
příspěvek – nákup vybavení do jídelny.
Starosta – stručně vysvětlil, jak funguje podle zákona o finanční kontrole finanční kontrola.
Mgr. Rouzek – připomínka na snížení výdajů na opravy silnic, na nebytové hospodářství –
poukázal na domy na ul. Lidické - nehezké fasády, špatný stav silnic, chybí parkování,
nesouhlasí se snižováním výdajů na těchto položkách.
Starosta – podrobněji položky rozebral.
Místostarosta Ing. Svoboda – připomněl, že rada v minulosti opakovaně projednávala opravy
Cukrárny na ul. Lidické, rada se na opravách neshodla. Jednalo se i o opravách kadeřnictví
Bökr.
Mgr. Rouzek – upozornil na chybu v rozpočtu na položce městské policie (pozn. § 5311) místo
4.000,- patří 40.000 Kč, dále navrhl doplnit text „SDH Smolín“.
Usnesení č. 6/III/18: ZM schvaluje schodkový rozpočet města Pohořelice na rok 2019
s příjmy ve výši 211.450.700,00 Kč a výdaji ve výši 391.722.200,00 Kč dle přílohy s úpravou
na § 3613, p. 6121 Bezbariérový vstup včetně výtahu v objektu Brněnská 120 +1,6 mil. Kč a §
6409 p. 6901 Rezerva na kap. výdaje –1,6 mil. Kč. Vzniklý schodek ve výši 180.271.500,00 Kč
bude hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech a schválenými úvěry.
Výsledek hlasování:18 pro, 1 proti, 0 se zdrželi - schváleno
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(dostavila se Mgr. Dudová, počet členů 20, v 17:10 hod.)
ad 6) Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2019
Jančák – požádal, aby se změny rozpočtu (rozpočtová opatření) předkládaly do ZM písemně.
Návrh, jakým způsobem se to bude dělat, předložit do ZM.
Starosta – uvedl, že přesuny v rámci rozpočtu jsou v pravomoci rady města, a jsou v písemné
podobě předkládány do schůze RM formou rozpočtového opatření. Je možné doplnit bod 4, že
tato rozpočtová opatření budou na vědomí zasílány zastupitelům.
J. Panochová (správce rozpočtu města) – upozornila, že informace o zasílání rozpočtového
opatření zastupitelům na vědomí je uvedeno v úvodu předkládaných pravidel. Není proto nutné
bod 4 doplňovat.
Mgr. Rouzek – navrhl vypustit bod 2. písm. b), druhá odrážka Pravidel. Rada tuto pravomoc
převedla na starostu, s tím nesouhlasí, mělo by být v pravomoci ZM.
Starosta – doplnil, že bude dávat seznam přidělených darů RM na vědomí.
Kloudová, DiS. – mohlo by se stát, že dar by byl dán dřív, než by ZM jeho přijetí schválilo.
Hlasovalo se o protinávrhu Mgr. Rouzka.
Návrh usnesení č. III/18: ZM schvaluje vypuštění v bodu 2. Písm. b) druhá odrážka
v pravidlech provádění rozpočtových opatření v roce 2019.
Výsledek hlasování: 1 pro, 18 proti, 1 se zdržel - neschváleno
Usnesení č. 7/III/18: ZM schvaluje Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2019.
Výsledek hlasování:19 pro, 1 proti, 0 se zdrželi - schváleno
ad 7) Žádosti
Zastupitelstvo projednalo 7 žádostí majetkového charakteru, o kterých hlasovalo formou tajného
hlasování. Sumarizační listina s výsledky hlasování a hlasovací lístky jsou přílohou tohoto
zápisu.
1. Žádost …, … a …, … o prodej pozemku (zahrady).
Usnesení č. 8/III/18: ZM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 402/1
o výměře 495 m2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
2. Žádost manželů …, …, Pohořelice o odprodej pozemku p. č. 2122/4 v k. ú. Pohořelice nad
Jihlavou.
Usnesení č. 9/III/18: ZM neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 2122/4
v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Výsledek hlasování: 19 pro, 1 proti, 0 se zdrželi - schváleno
3. Žádost manželů …, …, o odprodej pozemku p. č. 443 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Usnesení č. 10/III/18: ZM neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 443 v
k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
4. Žádost pana …, … o odprodej pozemku p.č. 2043 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Starosta navrhl změnu v usnesení, výměru pozemku určit od jižní hranice pozemku p. č.
1746/1, ne severní. V budoucnu město plánuje v komunikaci vybudovat infrastrukturu.
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Usnesení č. 11/III/18: ZM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 2043
v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře cca 400 m2. Přesná výměra části pozemku bude
určena tak, aby vzdálenost od jižní hranice p. č. 1746/1 byla 9,0 bm. Náklady na
vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující.
Výsledek hlasování: 17 pro, 3 proti, 0 se zdrželi - schváleno
5. Žádost …, …, Pohořelice a …, …, Žabčice o odprodej pozemků parc. č. o výměře cca 680
m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Starosta požádal přítomného pana Saloně, aby okomentoval svoji žádost.
Pan … uvedl, že v dané lokalitě je vybudováno hodně bytových domů, provozování
diskotéky je už problematické z důvodu stížností občanů na hluk. Proto se rozhodli s panem
… přebudovat diskotéku na bytový dům.
Mgr. Rouzek – k parkovacím místům navrhl celou boční plochu vypustit z důvodu přilehlé
komunikace. Je nutné zohlednit, že kolem jezdí kamiony. Starosta podrobně vysvětlil situaci
na katastrální mapě.
Beneš – zda se počítá s revitalizací vedlejšího objektu (sklad), a jestli nebude zabráněno
vjezdu. Starosta uvedl, že v budoucnu se počítá s demolicí skladů.
Mgr. Rouzek – navrhl prodat pozemek až v době, kdy bude bytový dům postaven.
Místostarosta Ing. Svoboda – navrhl prodat pozemky za podmínky, že pokud nebude
provedena kolaudace do 6 let, budou pozemky vráceny za stejných podmínek městu.
Usnesení č. 12/III/18: ZM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje částí pozemků p. č.
389/1 a 389/116 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou o celkové výměře cca 655 m 2 za kupní
cenu 2000 Kč/m2 bez DPH. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, náklady
na jeho vyhotovení uhradí kupující.
Výsledek hlasování: 17 pro, 3 proti, 0 se zdrželi - schváleno
6. Žádost …, …, Pohořelice o odprodej části pozemku p. č. 7076 v k. ú. Pohořelice nad
Jihlavou.
Usnesení č. 13/III/18: ZM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 7076
v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, nově dle GP č. 2300-12/2016 pozemek č.p. 7076/4 o
výměře 6 m2 a GP č. 2296-1/2016 pozemek č.p. 7076/3 o výměře 2 m2, jako dokup dle
ceníku města za cenu 200 Kč/m2 bez DPH.
Výsledek hlasování: 17 pro, 3 proti, 0 se zdrželi - schváleno
7. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků od ČR-ÚZSVM
Usnesení č. 14/III/18: ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BBV/13227/2018-BBVM (BP
34/14 BH), a to pozemků parc. č. 499/14 o výměře 341 m2, 499/15 o výměře 498 m2,
499/16 o výměře 245 m2, 499/17 o výměře 220 m2, 499/18 o výměře 13 m2, 499/19 o
výměře 330 m2 a 499/20 o výměře 252 m2 v k. ú. Smolín a obci Pohořelice, které byly
geometrickým plánem č. 297-22/2014 odděleny z pozemku parc. č. 499/12 v k.ú. Smolín a
obci Pohořelice, z vlastnictví České republiky a správy ÚZSVM do vlastnictví města
Pohořelice. ZM tímto revokuje usnesení č. 24/XIX/17 ze dne 13. 9. 2017.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
ad 8) Různé
- Žádost ZUŠ Pohořelice o prominutí nájemného za IV. čtvrtletí 2018.
Usnesení č. 15/III/18: ZM schvaluje prominutí dlužného nájemného za IV. čtvrtletí 2018 ve
výši 40.512,- Kč za pronájem budovy Školní č.p. 462 dle žádosti ZUŠ Pohořelice.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel - schváleno
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-

Monitorovací zpráva – Komunitní plán sociálních služeb

Jančák – kdo tuto zprávu předkládá (pozn. vedoucí sociálního odboru MÚ – uvedeno ve zprávě).
Starosta doplnil, že na komunitním plánu spolupracuje sociální odbor s firmou Augur.
Usnesení č. 16/III/18: ZM bere na vědomí Monitorovací zprávu o realizaci Komunitního
plánu sociálních služeb pro ORP Pohořelice na období 2014-2016.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
-

Školský obvod Pohořelice – Cvrčovice – Pasohlávky a schválení OZV č. 3/2018

Starosta – požádal o vypuštění návrhů usnesení týkajících se obce Cvrčovice, neboť Smlouva o
spolufinancování v předložené podobě nebyla z jejich strany schválena.
Návrh usnesení č. /III/18: ZM schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy, jejíž činnosti vykonává ZŠ a MŠ Pohořelice, příspěvková
organizace s obcí Cvrčovice. O návrhu se nehlasovalo.
Usnesení č. 17/III/18: ZM schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy, jejíž činnosti vykonává ZŠ a MŠ Pohořelice, příspěvková
organizace s obcí Pasohlávky.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Usnesení č. 18/III/18: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Pohořelice
č. 3/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy, a to ZŠ a MŠ
Pohořelice, Dlouhá 35 s vypuštěním obce Cvrčovice.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Návrh usnesení č. III/18: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolufinancování rozšíření spádové
základní školy Pohořelice s obcí Cvrčovice. O návrhu se nehlasovalo.
Usnesení č. 19/III/18: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolufinancování rozšíření spádové
základní školy Pohořelice s obcí Pasohlávky.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
-

Nucený odkup akcií Českou spořitelnou, a.s. a výplata protiplnění.

Starosta podal k předloženému materiálu podrobnější informace.
Usnesení č. 20/III/18: ZM bere na vědomí informaci o proběhlém nuceném odkupu akcií
Českou spořitelnou, a.s. a výplatě protiplnění za 3200 ks akcií městu Pohořelice ve výši
4.249.600,- Kč.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
-

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2018 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.

Mgr. Rouzek – pozemek parc. č. 5 v příloze č. 1 neexistuje, a to není jediná parcela, která
neexistuje, dále např. p. č. 1862/1 – požádal o aktualizaci přílohy.
Langer – navrhl pozemek parc. č. 800/1 zapracovat do vyhlášky.
Starosta uvedl, že v průběhu času se parcela může rozdělit a přečíslovat, což město není schopno
uhlídat.
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ZM hlasovalo o návrhu Mgr. Rouzka.
Usnesení č. 21/III/18: ZM ukládá zaktualizovat přílohu č. 1 obecně závazné vyhlášky města č.
4/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Návrh OZV bude předložen na
příštím zasedání ZM.
Výsledek hlasování: 16 pro, 3 proti, 1 se zdržel - schváleno
- Smlouva o bezúplatném převodu investorství
Usnesení č. 22/III/18: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu investorství
akce „Protipovodňová opatření ve městě Pohořelice“ na společnost Povodí Moravy, s.p., IČ:
708 90 013.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
-

Informace o službě Senior taxi ve městě.

Bližší informace o službě podal místostarosta Mgr. Pařil.
Zastupitel Mgr. Rouzek – jak je to s vozíčkáři. Upozornil na delší ordinační dobu některých
lékařů, než je provoz taxi služby.
Místostarosta Ing. Svoboda – v minulosti město nemohlo vyhovět požadavku občanky z Nové
Vsi o zřízení autobusové zastávky u křižovatky u hřbitova za Novou Vsí, služba senior taxi jí
může pomoci dopravit, kam potřebuje.
Paní Šťastná – doplnila, že vozíčkáři mají nárok na sanitku.
Usnesení č. 23/III/18: ZM bere na vědomí informaci o zavedení služby Senior taxi ve městě
Pohořelice od 1. 1. 2019.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Místostarosta Ing. Svoboda předložil návrh na prodloužení ulice Mlýnské a Dlouhé, kde nyní
probíhá výstavba rodinných domů.
Usnesení č. 24/III/18: ZM schvaluje prodloužení ul. Mlýnské a ul. Dlouhé v Pohořelicích,
resp. použití názvů těchto ulic v nové zástavbě rodinnými domy dle přílohy.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
- Zápisy finančního výboru ZM č. 1 a č. 2
Návrh usnesení č. 25/III/18: ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 4. 12. 2018
a ze dne 10. 12. 2018.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Kloudová, DiS. – požádala o stanovisko, která vyhláška o místním poplatku platí, když dnes
nebyla schválena nová OZV.
Starosta – postupuje se podle zákona o místních poplatcích.
ad 9) Diskuse zastupitelů a občanů
Kloudová, DiS. – poděkovala městské policii, že hlídá parkování na místech, kde se nesmí stát,
např. u bankomatu na ul. Lidické.
Mgr. Rouzek – dotázal se na usnesení RM týkající se pronájmu pozemku pro parkování na ul.
Brněnská, v katastru je tento pozemek veden jako zeleň. Nyní tam stojí víc jak 10 aut. Podle
čeho RM určila výši nájemného 3000 Kč. Navrhl ihned tuto smlouvu zrušit, proč legalizovat
stání na zeleni. Požádal hlasovat o zrušení této smlouvy.
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Zastupitel Bc. Selner – také nesouhlasí se stáním vozidel v těchto místech, není tam požadovaný
průjezd, auta stojí i v cestě.
Starosta – rada města se bude touto smlouvou o pronájmu zabývat na své příští schůzi.
Usnesení č. 26/III/18: ZM ukládá radě města, aby se zabývala nájemní smlouvou, resp.
pronájmem části pozemku p. č. 7484 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, a tento pronájem
případně zrušila.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 5 se zdrželi - schváleno
Jančák – nová cyklostezka na ul. Brněnská je označena dopravním značením, ale stará část, dříve
vybudovaná, dosud není.
Místostarosta Ing. Svoboda – při kolaudaci chodníku a cyklostezky na ul. Brněnské (od Staré
řeky po tiskárnu) byla provedena za účasti zástupců dopravní policie pochůzka i na první části
chodníku a cyklostezky od Jihlavy po Starou řeku. Ve směru do centra bude za mostem přes
Jihlavu nutné stavebně upravit napojení cyklostezky na silnici. Za mostem bude nutno sklopit
obrubník pro sjezd cyklistů z cyklostezky na silnici do centra a zřejmě zrušit asi 2 podélná
parkovací místa (pozn. Bude třeba zpracovat jednoduchý dopravní projekt k vyjádření
příslušných orgánů a při realizaci provést i vodorovné dopravní značení). Na přípravě
zprovoznění první části cyklotrasy se pracuje.
Beneš – výjezd z ul. Rybářské na ul. Znojemskou - umístit buď zrcadlo, nebo dát zákaz stání
podél vozovky, křižovatka je nepřehledná.
Místostarosta Ing. Svoboda - bude umístěno zrcadlo, stejně tak u bytového domu na ul.
Komenského – výjezd od bytového domu.
Mgr. Rouzek – požádal hlasovat o pořízení prostorových mikrofonů na zasedání ZM.
Starosta – v rozpočtu města je vyčleněna částka na ozvučení zasedání ZM, řeší to informatik
města. Bude zpracován návrh.
Tajemník – upřesnil, že se jedná o ruchové mikrofony, jde slyšet každý zvuk do cca 6 m, nutný
mixpult, který bude muset někdo řídit, náklady cca 150 tis. Požádal zastupitele, zda by bylo
možné zasílat podklady do ZM elektronicky.
Mgr. Rouzek – bude požadovat materiály papírově.
Starosta – pokud má někdo zájem zasílat materiály elektronicky, požádá paní Mgr. Babčanovou,
která mu je pošle. Platí jednací řád ZM, tedy pokud zastupitel o zaslání materiálů v elektronické
podobě nepožádá, budou mu zasílány v papírové podobě jako dosud.
Mgr. Rouzek – dal na zvážení umístit videokameru s mikrofonem, která je levnější než
mikrofony.
K danému tématu nahrávat či nenahrávat zasedání ZM proběhla diskuse.
Pan … – stěžoval si, že jeho interpelace na minulém zasedání ZM není uvedena v zápise (pozn.
je uvedena). Dotázal se, kdy budou mít ve schránce občané zpravodaj, jsou tam pozvánky na
akce, které už proběhly, a občané se o nich nedozvěděli, protože nedostali zpravodaj. Na závěr
všechny pozval na výstavu Muzejního spolku.
Starosta – vysvětlil situaci kolem vydání a distribuce vánočního čísla zpravodaje. Při propagaci
akcí není možné spoléhat pouze na Pohořelické listy, je vhodné využít webu města, facebooku
města, městského rozhlasu apod.
Mgr. Dudová – navrhla dát zpravodaj do prodeje, každý by si ho určitě rád koupil např. za 10 Kč
a problém s pozdním doručováním by se vyřešil.
Hemala – požádal opětovně o umístění košů na psí exkrementy na konec ul. Dlouhé a Mlýnské.
Na ul. Brněnské vznikl nový přechod pro chodce, zdá se mu neosvětlený. Dopravní značení
STOP na Proklaté – zda se to podařilo vyřešit, aby se nemuselo zastavovat při odbočení vpravo
do připojovacího pruhu. Jako příklad uvedl dopravní řešení podobné křižovatky v Mikulově, kde
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se stejný problém již podařilo vyřešit vytvořením ostrůvku s dopravní značkou. Dotázal se, proč
a kdo rozhodl zrušit mu přístup na GPS služebních vozidel města.
Místostarosta Ing. Svoboda – situaci u Proklaté řešil s Ing. Šárem, vedoucím dopravního odboru,
ŘSD zatím situaci nevyřešilo.
Starosta – zrušení přístupu k GPS je jeho rozhodnutí, z důvodu, že pan Hemala není už členem
rady města. Jedná se o interní záležitosti úřadu.
Mgr. Rouzek – v zápisu 3. schůze RM je schváleno převedení 7 pravomocí rady na starostu,
např. rozhodování o ukládání inženýrských sítí do pozemků města. Přitom bylo řečeno, že radní
budou specialisté. Proč se mění kritéria pro hodnocení ředitelů škol města. Navrhl nerušit
telefonní automat na ul. Lidické, ale přestěhovat ho na jiné místo.
Starosta – svěření pravomocí – jde o urychlení některých procesních věcí, je nutné si přečíst
zápis pozorněji a vysvětlil, jak je to myšleno. Kritéria hodnocení ředitelů se budou aktualizovat,
neboť noví radní mají nový pohled a chtějí zlepšit stávající kritéria.
Mgr. Rouzek – poukázal na přítomnost dvou ředitelů v radě města, jde o střet zájmů.
Kloudová – uvedla, že nebyli s Mgr. Polákem přítomni na radě města při projednávání bodu
odměn.
Mgr. Polák – doplnil, nemá nic proti kritériím, i když jsou tam věci, např. kvalifikační
předpoklady, které jsou upraveny zákonem, proč to upravují pravidla. Dotázal se, zda radní
v minulosti někdy četli 15 stránek, které ředitelé vyplňovali.
Mgr. Veselý – jsou tam kritéria, která se nedají objektivně splnit a nedávají mu logiku, např.
hospodaření, nebo práce ve ztížených podmínkách.
Místostarosta Mgr. Pařil – telefonní automaty Telefonica O2 postupně do roku 2020 zruší, nelze
ho tedy přestěhovat. Proto město požádalo o zrušení automatu na ul. Lidické.
Starosta – pozval zastupitele na ples města, který se koná v sobotu dne 19. 1. 2019. Podal
informaci o křtu knihy Město Pohořelice, který proběhl v knihovně na Radnici. Svolá zasedání
ZM na 27. 2. 2019 dle harmonogramu.
Pan … – upozornil, že v minulém zápisu nebyla zapsána jeho interpelace ohledně parkoviště
pana Kašpárka. Pan Kašpárek zabírá víc prostoru, než má. Jak je zabráněno úniku kapaliny z aut
patřící servisu, který p. Kašpárek pronajal, auta přesahují do silnice. Když měl fůru písků na
pozemku města, hned tam byla MP a musel zaplatit poplatek za zábor nebo písek odstranit.
Zelených ploch je stále míň, např. u prodejny COOP na ul. Znojemská, jedno bahniště.
Starosta – před prodejnou COOP na ul. Znojemská se budou budovat chodníky, dešťová
kanalizace, veřejné osvětlení, dokončení cca v roce 2020. V tuto chvíli se čeká na kabelizaci
vedení NN firmou E.ON v ul. Znojemská do země.
Pan … – zda se někdy dočkají občané náměstí, kde se budou moct scházet, pořádat trhy apod.,
kolem vojáka je nevyužitá zelená plocha; kdy se bude dělat elektrika do země na ul. Znojemské.
Stejně tak kanalizace, proč nikomu nevadí, že nejsou všichni připojeni a nezajímá se, kam odpad
vyváží, proč nepředloží doklad o vývozu.
ad 10) Závěr
Závěr III. zasedání ZM provedl starosta v 20.30 hod.

Bc. Miroslav Novák, DiS.
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starosta města

Ověřovatelé zápisu:

Vlastimil Langer ................................................

Milan Vašuta

................................................

Zapsala a zpracovala: Mgr. Renata Babčanová
Zápis zpracován: 12. 12. 2018
Přílohy:

- prezenční listina zastupitelů a občanů
- žádosti a sumarizační listina s výsledky hlasování
- návrh rozpočtu města na rok 2019
- pravidla provádění rozpočtových opatření
- střednědobý výhled
- dotace z rozpočtu města
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