Město Pohořelice
Zápis
ze IV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 30. 1. 2019
Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 19 celkem
Počet přítomných občanů: viz prezenční listina
Zahájení: 16:00 hodin
Hosté: Ing. Eva Wagnerová, Ing. Rostislav Čech, Ing. arch. Kaněk, Ing. arch. Koudelka, Ing.
Mlýnková, Ing. Kohútová – regionální rozvoj
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. Oznámil, že ZM je usnášeníschopné. O programu zastupitelé hlasovali.
Usnesení č. 1/IV/19:
1. Zahájení
2. Volba volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Projekty města
16:15 hod. Ing. Eva Wagnerová
- revitalizace městského parku – 1. část
- nová parková plocha – Polní „D“
17:00 hod. Ing. arch. Jindřich Kaněk
- cesta pro pěší u Paarova zámečku
- stavební úpravy/zbourání části kotelny na p. č. 960 v k.ú. Pohořelice n. Jihlavou
17:30 hod. Ing. Rostislav Čech
- oprava komunikace před BD Vídeňská 845-7
- výstavba učeben v areálu SVČ ul. Dlouhá 39
- obnova hřbitovní zdi v Nové Vsi
4. Interpelace zastupitelů
5. Diskuse občanů
6. Závěr
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
ad 2) Volba volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 2/IV/19: ZM jmenuje do volební komise zastupitele Jana Dočekala, MUDr.
Hrabovského, Petra Rybeckého.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Usnesení č. 3/IV/19: ZM určilo za ověřovatele zápisu zastupitele Petra Hemalu a Petra
Kohúta. ZM vzalo na vědomí určení zapisovatelky Mgr. Renaty Babčanové.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZM zastupitel Vlastimil Langer a Milan Vašuta neměli
k zápisu žádné zásadní připomínky.
Starosta uvedl, že je zastupitelstvo nahráváno, proto požádal, kdo bude mít slovo, aby hovořil na
mikrofon.
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ad 3) Projekty města
Starosta přivítal Ing. Evu Wagnerovou, která představila projekty, které pro město zpracovala.
Ing. Eva Wagnerová – v úvodu uvedla, že zpracovala projekt na revitalizaci městského parku a
parčíku v okolí Polní „D“. Před samotným zpracováním prošla osobně obě místa a vyslechla
požadavky města, zároveň spolupracovala s arboristou. Při zpracování obou projektů byl brán
ohled i na možnost získání dotace. Svoji prezentaci doplnila videoprojekcí.
-

Revitalizace městského parku – 1. část

Starosta - jedná se o projekt zahrnující revitalizaci zeleně v zadní části městského parku na
pozemcích p.č. 993/12 a 993/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Vzhledem ke způsobilým
výdajům dotačního programu (Operační program Životní prostředí - výzva MAS Podbrněnsko)
je v této I. části, zahrnuta pouze revitalizace zeleně - úprava terénu, výsadby stromů a keře,
rostlin, dosadba bylin, zatravnění, mobiliář (lavičky, koše, naučná stezka parkem atd.).
Diskuse:
Pan Světlík – nepadlo slovo o ekonomice, v jaké výši bude dotace a kolik bude platit město, jaké
množství stromů se bude dosazovat, z jakého dotačního titulu se bude žádat a kdo tuto akci
povede.
Starosta – uvedl, že zastupitelé mají tyto informace v materiálech. Předpokládané celkové
náklady projektu jsou ve výši 2.881.000,- Kč včetně DPH. Výše dotace je 60 % ze způsobilých
výdajů projektu. Předpokládaná výše způsobilých výdajů bude cca 1.030.000,- Kč.
Předpokládaná dotace ve výši 618.000,- Kč.
Povinnou přílohou žádosti o dotaci je usnesení zastupitelstva města o schválení podání žádosti o
dotaci. Projekt administruje Ing. Mlýnková.
Ing. Wagnerová – k výsadbě v parku uvedla, že z 9/10 se jedná o mrtvý porost, odhadem zůstane
v prostřední části 15 až 20 stromů, po okraji zůstane cca 40 kusů včetně topolů, vysazovat se
budou domácí dřeviny, budou jich stovky (stromy i keře), které vydrží dlouhá léta, některé až
100 let.
(odešel Ing. Kudrna, 16:35, počet členů 18)
Zastupitel Vašuta – dotázal se, zda se uprostřed počítá s loukou, která se nebude udržovat
Ing. Wagnerová – louka se bude muset pravidelně sekat, nebude se však zalévat, údržba bude
záležet na klimatických podmínkách. Dále doplnila, že tam bude logger (broukoviště) a
zimoviště (jáma do hloubky 1,5 m, která se zasype hlínou, kameny a větvemi) pro zazimování
zvířat.
Usnesení č. 4/IV/19: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy MAS Podbrněnsko,
Operační program Životní prostředí, Opatření SCLLD 4.3.3. Výsadba a revitalizace zeleně na
veřejných prostranstvích, na realizaci projektu Revitalizace městského parku - biocentrum p.č. 993/12 a 993/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, 1. část - úprava zeleně. Předpokládané
náklady projektu jsou odhadovány ve výši 2,8 mil Kč vč. DPH, max. výše dotace činí dle výzvy
60 % ze způsobilých výdajů. ZM schvaluje spolufinancování realizace projektu z rozpočtu
města Pohořelice a pověřuje správce rozpočtu přípravou rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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-

Nová parková plocha – Polní "D"

Ing. Wagnerová – jedná se o projekt zahrnující výsadbu a realizaci nového městského parku v
nové bytové výstavbě lokality Polní. Budou zde vysázeny stromy jednoho druhu, vzhledově se
bude jednat spíše o zahradu. Jde o veřejný pobytový prostor s dětským hřištěm, řešené území
bude využíváno jako průchozí prostor i jako cílový prostor pro krátkodobou rekreaci. Hovořila o
cestách z betonových obrubníků položených na štěrku, solárním osvětlení, herních prvcích a
mobiliáři.
Starosta - předpokládané náklady realizace akce jsou odhadovány ve výši cca 1,3 mil. Kč. Max.
výše dotace je 60 % ze způsobilých výdajů projektu. Předpokládané způsobilé výdaje projektu
jsou odhadovány podle podmínek výzvy na 311.000,- Kč, tj. odhad možné výše dotace je
186.000,- Kč.
Povinnou přílohou žádosti o dotaci je usnesení zastupitelstva města o schválení podání žádosti o
dotaci.
Diskuse:
Pan Světlík – zda městu stojí za to bojovat za dotaci v tak nízké částce. Proč žádá město o dotaci,
nevýhodou je podle něj složitá administrace, jednání s MAS Podbrněnsko, zda není jiný dotační
titul.
Ing. Mlýnková – jiné dotace nejsou možné čerpat, s MASkou se projekt dlouhodobě konzultoval,
rozpočet ještě není úplně hotový, nejsou zde zahrnuty náklady na následnou péči, poskytnutá
dotace bude nově ve výši cca 250 tis. Kč, oproti původnímu návrhu.
Ing Kohútová – z MAS Podbrněnsko se čerpají dotace podle strategického plánu – dotační
prostředky, které MAS získá, musí být použity v dané lokalitě, jinak o ně přijde.
Zastupitel Mgr. Veselý – jako zástupce MAS Podbrněnsko uvedl, že dosud čerpala dotace
základní škola a mateřská škola, bude čerpat SVČ, mají víc peněz než žádostí, a je rád, že město
dotace využije.
Starosta – město žádalo i o méně peněz z dotačních titulů, každá koruna je dobrá.
Pan Světlík – zda úpravy rozpočtu budou předloženy finančnímu výboru; mluvil o spolupráci
mezi městem a MAS Podbrněnsko.
Mgr. Dudová – upozornila, že podobný parčík už na ul. Polní je zbudován, ale slouží hlavně k
volnému venčení psů, po kterých nikdo neuklízí.
Starosta – venčení je problém, jsou tam umístěné sáčky, nemyslí si, že kdyby se prostor zaplotil,
zabránilo by to venčení psů.
Usnesení č. 5/IV/19: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy MAS Podbrněnsko,
Operační program Životní prostředí, Opatření SCLLD 4.3.3. Výsadba a revitalizace zeleně na
veřejných prostranstvích, na realizaci projektu Nová parková plocha Polní "D", p.č.6053/36 a
3122/358 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Předpokládané náklady projektu jsou odhadovány ve
výši 1,4 mil. Kč vč. DPH, max. výše dotace činí dle výzvy 60 % ze způsobilých výdajů. ZM
schvaluje spolufinancování realizace projektu z rozpočtu města Pohořelice a pověřuje správce
rozpočtu přípravou rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

-

Cesta pro pěší u Paarova zámečku
Stavební úpravy/zbourání části kotelny na p.č. 960 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

(dostavil se Ing. Kudrna, 17:25 hod., počet členů 19)
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V úvodu starosta přivítal Ing. arch Kaňka a Ing. Koudelku, kteří zpracovali pro město
dokumentaci Paarova zámečku i bývalého hotelu Pfann. Několikrát na ZM už byli přítomni. Oba
záměry se realizují, nyní se jedná o dopracování projektů, prostranství za Paarovým zámečkem,
propojení cestou k ul. Tyršova a k lávce u kola k bytovému domu nám. Svobody čp. 725 a
propojení do centra města mezi kotelnou a zámečkem, podél štítové zdi na ul. Lidickou se
záměrem ubourat část kotelny, aby se zlepšily výhledové podmínky na městský park a prostor
nepůsobil stísněně, včetně úpravy parkovacích míst mezi budovou školy a prodejnou Malbolak.
Městu byla doručena žádost společenství vlastníků bytového domu „Mušovák“ o odprodej části
kotelny pro umístění nové technologie na vytápění, protože nemají vlastní prostory. RM
doporučila neodprodávat část budovy, ale nabídnout pouze dlouhodobý pronájem a prostory si
ponechat pro případné zázemí. V návrhu usnesení nebyly vyčísleny náklady na tuto akci, v daný
okamžik nebyly známy. Ty zazní na dnešním zasedání. Závěrem předal slovo arch. Kaňkovi.
Ing. arch. Jindřich Kaněk – v úvodu mluvil o rekonstrukci Paarova zámečku a jeho propojení s
parkem a centrem města. Konkrétní záměr spojovacích cest představil na videoprojekci. V rámci
projektu navrhl odbourat část stávající kotelny u bytového domu „Mušovák“, aby se prostor
otevřel. Dle požadavku místních rybářů, kteří v kole přišli o část místa na chytání ryb, doplnil do
projektu další molo pod úrovní stávajícího mola.
(odešel Mgr. Veselý, 17:55 hod., počet členů 18)
Dále seznámil s předběžným rozpočtem na realizaci daného projektu – chodník podél Paarova
zámečku cca 200 tis. Kč bez DPH, navazující chodník podél školy – cca 300 tis. Kč bez DPH,
chodník za bytovým domem „mušovák“ cca 900 tis. Kč bez DPH, přidání spodního mola pro
rybáře do 100 tis. Kč bez DPH, cesta z Kola na ul. Tyršova cca 200 tis. Kč bez DPH, odbourání
zadní části kotelny – cca 3 mil. Kč, náklady se však dají snížit podle způsobu odstranění až na
cca 1 mil. Kč.
Starosta poděkoval za pěkné zpracování projektu a dal na zvážení, jakou cestou by mělo město
jít. Dotace na tento projekt není možné získat. Jedná se o dost peněz (cca 4 mil. Kč), ale území
kolem Paarova zámečku by bylo dokončeno.
Diskuse:
Zastupitel MUDr. Hrabovský – poděkoval Ing. Kaňkovi za pěkné zpracování projektu, má
výhrady ke stromům podél chodníku, vadí mu neprůhledná zeď, dotázal se na obvod kola, on by
nepřistoupil na požadavky rybářů, nic podobného u takových druhů staveb neviděl. Ať se rybáři
vzdají těch cca 50 m a vyjdou tak městu vstříc, podle něho tam mají na chytání ryb dostatek
místa.
Starosta uvedl, že v příštím týdnu bude s rybáři vedeno jednání přímo na místě.
Ing. Kaněk – zdůvodnil plánovanou výsadbu stromů podél chodníku a mluvil o jejich možném
vzhledu, o plnou zeď je opřen amfiteátr. V ostatním souhlasil s MUDr. Hrabovským.
Zastupitel Beneš – projekt je velice zdařilý po stránce architektonické, musí se však velmi dobře
prezentovat veřejnosti, neboť tak vysoké náklady nebudou z její strany pochopeny. Jaká je cena
rekonstrukce Paarova zámečku (odpověď starosty – kolem 43 mil. Kč).
Zastupitel Mgr. Polák – i když je částka dost vysoká, je nutné zdůrazňovat i to, že na
rekonstrukci objektu byla získána dotace, urbanisticky se mu líbí pohled Ing. Arch. Kaňka.
Starosta – pokud bude zpracovaná projektová dokumentace a připraveno územní řízení, je pak na
městě, po jakých částech bude postupovat v realizaci projektu.
Zastupitel Mgr. Rouzek – líbí se mu představený projekt, město by si mělo uvědomit jaké má
priority, parkoviště na nám. Svobody je pro něj větší priorita než chodník pro pěší.
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Starosta – na projekt je možné získat dotační titul z MMR na rekonstrukci veřejných prostranství
u panelových domů. Nyní jde o otevření prostoru k Paarovu zámečku. Jde o to, aby se město
nemuselo dívat na tu škaredou kotelnu.
Zastupitelka Mgr. Janičatová – velice si cení práce arch. Kaňka, podle ní je důležité vše, co tu
bylo řečeno, je nutné to vysvětlit všem občanům, je pro dokončení celého navrženého projektu,
škola si to také zaslouží. Plány jsou zajímavé.
Zastupitel Jančák – projekt jako komplet je dobrý, rozpočet je však dost napjatý, zda-li si je
město jisté, že na to bude mít dostatek financí. Navrhl ušetřit peníze z projektu na učebny SVČ,
které teď nejsou potřeba, a s jejich výstavbou se může počkat.
Ing. Mlýnková – učebny budou financovány z dotace MAS Podbrněnsko, žádat musíme už nyní
kvůli dotační výzvě, realizace může být až v roce 2021 a 2022.
Starosta – jde o to shodnout se na podobě projektu, neřešíme nyní finance, je důležité si říct, kam
chceme směřovat. Pokud tento projekt nyní neschválíme, nebude možné ho rozpracovat do
finální podoby.
(odešel Jančák v 18:27 hod., počet členů 17).
Mgr. Janičatová – konstatovala, že všichni chtějí mít důstojné centrum města, což toto je. A
proto bychom to měli dopracovat.
Pan Světlík – podle něj, město řídí spolek MAS Podbrněnsko, tzn. město dělej a čerpej, což se
mu nelíbí. Poukázal na dotaci na učebny SVČ. V návaznosti na zmíněnou žádost společenství
vlastníků bytového domu „mušovák“ připomněl, že i na tyto občany se musí myslet.
Starosta se vyjádřil ke spolupráci města se spolkem MAS Podbrněnsko. Hovořil o plánovaném
rozšíření kapacity „domečku“, která se řešila už před vznikem MAS. Plánovala se půdní
vestavba domečku, která však z technických důvodů nebyla možná. Kapacita se rozšířila
poskytnutím prostor na „Tyršovce“. Když se podařilo zbudovat dopravní hřiště, nabídlo se
zbudovat i zázemí, kde by mohla probíhat i dopravní výuka. Není to tak, že MASka městu
určuje, co má dělat. Má svých činností dost. Pokud má spolek sídlo v městské budově, a nabízí
se možnost získat dotace pro město, proč jich nevyužít. Kritika by potom mohla být i obráceně,
že město tuto možnost nevyužívá.
Usnesení č: 6/IV/19: ZM schvaluje návrh Ing. arch. Kaňka na realizaci zpevněné cesty pro
pěší u Paarova zámečku s umístěním veřejného osvětlení, laviček a úpravou zeleně a úpravu
plochy na pozemku p.č. 954/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Cesta je navržena ve tvaru „T“ –
je vedena za Paarovým zámečkem a propojuje ul. Tyršovu s lávkou přes Kolo u bytového domu
nám. Svobody 725 a podél štítu základní školy propojuje ul. Lidickou. Na tuto cestu navazuje
úprava plochy na p.č. 954/1, která bude sloužit jako dočasné parkoviště. ZM schvaluje návrh
Ing. arch. Kaňka na realizaci stavebních úprav/zbourání části kotelny č.p. 899 nám. Svobody,
která je součástí pozemku p.č. 960 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
ZM pověřuje správce rozpočtu přípravou rozpočtového opatření. ZM tímto revokuje usnesení
č. 43/XXVII/18.
Výsledek hlasování: 16 pro, 1 proti, 0 se zdržel – schváleno

-

Oprava komunikace před BD Vídeňská 845-7

K danému bodu byl přizván Ing. Rostislav Čech, který projekt zpracoval.
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Úvodní slovo starosty:
Na opravu komunikace před bytovým domem Vídeňská 845-7 je možné žádat dotaci.
Předmětem žádosti o dotaci je rekonstrukce betonové vozovky a parkovacího zálivu. Podél
hřbitovní zdi se jedná pouze o štěrkovou úpravu. O rozsahu úprav podrobněji pohovořil.
Dotace je poskytována do výše 60 % uznatelných nákladů akce.
Povinnou přílohou žádosti o dotaci je usnesení zastupitelstva města o schválení podání žádosti o
dotaci.
Náklady cca 2 mil. Kč vč. DPH. Dotaci lze žádat pouze na komunikaci. Záměr byl konzultován
s výborem SVJ bytového domu čp. 845-846-847. Problém jsou vstupy do domu. Navrženo je
bezbariérové řešení, což způsobí vysoký sklon chodníku.
Pan Světlík – spád chodníku je podle něho už i nyní dost velký, v zimě je problém po něm
chodit, nutná údržba, bezbariérový přístup by tolik sklon nenavýšil. Stěžoval si na údržbu
chodníků před jejich domem při pondělním padání sněhu, nikdo jim z města sníh neodhrnul.
Proč město na to nemá potřebnou techniku. Navrhl problém s údržbou řešit např. vybudováním
vyhřívaného chodníku.
Starosta uvedl, že např. na Islandu jsou vyhřívané chodníky a komunikace, ale tam leží sníh půl
roku. Proto nepochopil, že když ve městě napadne na tři dny sníh, všichni jsou z toho nervózní, a
někdo je schopen vyhodit nepřiměřené finanční prostředky na momentální odstranění sněhu.
Pan Světlík – dotázal se na veřejné osvětlení v zadní části parkoviště za domem v rámci
rekonstrukce, požádal o umístění kamerového systému na parkovišti. Proč projekt nebyl
zveřejněn na internetu, aby se s tím mohli občané seznámit.
Mgr. Rouzek – dotaz, zda se plánuje i jiná oprava komunikace v rámci dotace.
Ing. Kohútová – z jedné výzvy je možné žádat dotaci pouze na jeden projekt.
Usnesení č: 7/IV/19: ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019
z podprogramu Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli na obnovu místní komunikace před
bytovým domem ul. Vídeňská 845-7 v Pohořelicích. Číslo výzvy 1/2019/117D8220. Zaměření
dotačního titulu DT 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací. ZM schvaluje
spolufinancování realizace projektu z rozpočtu města Pohořelice a pověřuje správce rozpočtu
přípravou rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

-

Výstavba učeben v areálu SVČ ul. Dlouhá 39

Starosta - projekt představuje vybudování dvou nových učeben zájmového a neformálního
vzdělávání v areálu SVČ Pohořelice, Dlouhá 39. Termín realizace: 07/2020 až 12/2020. Tyto
učebny navazují na stávající skladovou budovu.
Povinnou přílohou žádosti o dotaci je usnesení zastupitelstva města o schválení podání žádosti o
dotaci.
Ing. Mlýnková – je platné územní rozhodnutí, musí se podat žádost o stavební povolení, aby se
mohlo žádat o dotaci. Vzhledem k novým podmínkám výzvy je možné, aby bylo žadatelem a
příjemcem dotace přímo město Pohořelice, a z tohoto důvodu je nutné revokovat usnesení ZM.
Odhadované celkové náklady na realizaci stavby nových učeben je 6 mil. Kč s DPH. Max.
možná výše dotace je 95 % ze způsobilých výdajů, max. však 2.746.000,- Kč.
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Zastupitelka Mgr. Janičatová – budova bude sloužit pro výuku na dopravním hřišti a děti tak
nebudou muset chodit do hlavní budovy. Využita bude i pro pořádání městských táborů.
Informovala o přidělení financí od krajského úřadu pro SVČ na polytechnickou výchovu.
Starosta – půjde o samostatný objekt se sociálním zázemím.
Mgr. Hrabina – navrhl řešit místo komplexně, stávající skladová budova je stará, kdo ví, v jakém
je stavu, a vedle ní se zbuduje super nová budova. Proč nezvážit její zbourání a vybudovat vše
nově.
Usnesení č: 8/IV/19: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MAS Podbrněnsko
(výzva č. 5 - IROP- Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání), kdy žadatelem o dotaci
bude město Pohořelice, které bude také vlastníkem takto vybudovaných prostor. Rozpočtové
náklady na realizaci činí 6 mil. Kč vč. DPH, max. výše dotace je 95 % způsobilých výdajů,
max. však 2.746.000,- Kč. ZM schvaluje spolufinancování realizace projektu z rozpočtu města
Pohořelice a pověřuje správce rozpočtu přípravou rozpočtového opatření. ZM tímto revokuje
usnesení č. 18/XXII/17.
Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
-

Obnova hřbitovní zdi v Nové Vsi

Starosta představil projekt obnovy hřbitovní zdi v Nové Vsi, který zpracoval Ing. Čech. Tento
záměr je také v souladu se strategickým plánem města.
Proběhla diskuse ke vzhledu zdi – zda ponechat z venku hladkou zeď a pilíře zevnitř, nebo
naopak. Nakonec se všichni zastupitelé shodli na navrženém řešení.
Usnesení č: 9/IV/19: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků č. 129 660 pro rok 2019, podprogram 129 662 Údržba a
obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo
zemědělství ČR. Předpokládané náklady akce činí 1,1 mil Kč vč. DPH, maximální výše dotace
je 200.000,- Kč. ZM schvaluje spolufinancování realizace projektu z rozpočtu města
Pohořelice a pověřuje správce rozpočtu přípravou rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

-

Programové prohlášení rady města

Zastupitel Vašuta – cítí v prohlášení politický podtext, proč to nepředkládá pouze rada města,
všichni v zastupitelstvu mají přece stejné úmysly.
Starosta vysvětlil, že jde o běžnou praxi obcí a měst, ve kterých byly po volbách uzavřeny
koaliční smlouvy.
Usnesení č. 10/IV/19: ZM bere na vědomí programové prohlášení rady města Pohořelice pro
rok 2019 o plánovaných investičních akcích města, které předložili koaliční partneři
zastupitelstva města Pohořelice.
Výsledek hlasování: 14 pro, 1 proti, 2 zdržel se – schváleno
ad 4) Interpelace zastupitelů
MUDr. Hrabovský – upozornil, že na konci ulice ve Smolíně, kde bydlí, nesvítí lampa VO, při
sněhové kalamitě nebyla ulice odklizena, požádal apelovat na občany zde bydlící, aby
neparkovali na chodníku, musel přeskakovat zmrzlé bariéry sněhu, nemohl ani vyjet
k pacientovi. V kulturním domě požádal o sjednocení stolů a židlí, opravení topení.
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Místostarosta Mgr. Pařil – vybavení sálu ve Smolíně se řeší, požádal každého zastupitele, že
pokud někde nesvítí světlo, aby zavolal na město nebo přímo panu Kadlíčkovi. Není možné
objíždět každý den veškeré veřejné osvětlení ve městě a městských částech.
Zastupitel Vašuta – nemá nic proti dotacím, ale proti jejich výši. Např. náklady na učebny SVČ
jsou 6 mil. Kč, město uhradí 3 mil. Kč, což se mu zdá hodně. Proč předem neoslovit stavební
firmu, která by zpracovala rozpočet, který by byl podle něj nižší. Navíc by město nemuselo být
vázáno podmínkami dotace.
Ing. Čech – cena za učebny ho také překvapila, ale podle rozsahu stavby to tak vychází.
Zastupitel Beneš – poděkoval za umístěné zrcadlo při výjezdu z ul. Rybářské, dotázal se na
autobusovou zastávku na ul. Znojemská – co se tam dělalo. V jakém stavu je odkup pozemků
firmě OSP, s.r.o. Pan Hemala shromažďuje na zelené části různé věci, které hyzdí okolí, chce
zamezit tomu hromadění věcí, např. tím, že by si pozemek pronajal.
Starosta uvedl, že na odprodej pozemku OSP, s.r.o. jsou připraveny smluvní dokumenty, na
autobusovém nádraží jsou zhotoveny patky na umístění přístřešku.
Mgr. Rouzek – jakým způsobem rada města vyřešila nebo řeší smluvní vztah s majitelem
autobazaru na ul. Brněnská.
Starosta uvedl, že Rada města jednala o opětovné žádosti firmy H&H, žádost odložila do příští
schůze RM.
Mgr. Rouzek - zda firma platí za zábor pozemku, na městě strážníci MP vybírají poplatek od
paní za prodej jablek, a ten, kdo má na pozemku desítky aut, neplatí. Podivil se, že městu nevadí,
že je tam parkoviště a na pozemku města se podniká.
Starosta uvedl, že firma za zábor místa dosud nezaplatila, ale po projednání žádosti bude
poplatek vyčíslen za zábor zpětně.
ad 5) Diskuse občanů
Paní … – požádala zkontrolovat a vyčistit odkapové kanálky v chodníku směrem od nám.
Svobody na ul. Dlouhou, jsou ucpané, neodtékají, na chodníku tak vznikají velké kaluže, které
nyní zamrzají, proč se nedělá jejich pravidelná údržba.
Pan Světlík – poděkoval 1. místostarostovi za poslání dokumentů, o které si požádal.
ad 6) Závěr
Starosta uvedl, že příští zasedání ZM bude dle harmonogramu 27. 2. 2019.
Závěr IV. zasedání ZM provedl starosta v 19:53 hod.

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

Petr Hemala ................................................
Petr Kohút

................................................
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Zapsala a zpracovala: Mgr. Renata Babčanová
Zápis zpracován: 30. 1. 2019
Přílohy:

- prezenční listina zastupitelů a občanů
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