Město Pohořelice
Zápis
z VI. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 20.03.2019
Účast zastupitelů: 17 při zahájení, 17 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. Navrhl doplnit do programu bod
Určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu. Dále oznámil, že ZM je usnášeníschopné. Vyzval,
aby každý, kdo vystoupí, mluvil do mikrofonu. O upraveném programu zastupitelé hlasovali.
Usnesení č. 1/VI/19:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Dodatek ke zřizovací listině MŠ Pohořelice
4. Interpelace zastupitelů
5. Diskuse občanů
6. Závěr
Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno

ad 2) Určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 2/VI/19: ZM určuje za ověřovatele zápisu zastupitele Františka Jančáka a Mgr.
Veselého. ZM bere na vědomí určení zapisovatelky Mgr. Renaty Babčanové.
Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZM zastupitel Jan Dočekal a Petr Rybecký neměli
k zápisu žádné připomínky.

ad 3) Dodatek ke zřizovací listině MŠ Pohořelice
Starosta v úvodu sdělil, co je předmětem dodatku, doplnění bodu školní jídelna - výdejna. Jídlo
do budovy MŠ na ul. Šumická se bude dovážet.
Pozval zastupitele na 24.04.2019 v 15.00 hod. na prohlídku MŠ Šumická, která je po
rekonstrukci. Poté bude následovat společné focení před MěÚ cca v 15.30 hod. pro kroniku
města, od 16.00 hod. zasedání ZM dle harmonogramu. Požádal o účast na focení pro kroniku
města ve společenském oděvu.
Usnesení č. 3/VI/19: ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Pohořelice,
p.o., Hybešova 955 dle návrhu.
Výsledek hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, 1 nehlasoval - schváleno
Starosta informoval o plánované družební návštěvě v Poraji v červnu 2019 a vyzval zastupitele,
kdo by měl ještě zájem se zúčastnit, může mu napsat na jeho email.
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ad 4) Interpelace členů ZM
Ing. Kudrna – zda jsou ve školce na ul. Šumická panikové zámky (Kloudová, DiS. – uvedla, že
panikové zámky jsou nainstalovány).
Místostarosta Ing. Svoboda promítl přítomným fotografie z investičních akcí města –
rekonstrukce Paarova zámečku a bývalého hotelu Pfann.
Starosta konstatoval, že v případě zájmu se mohou zastupitelé zúčastnit kontrolních dnů na
uvedených stavbách a sdělil termíny konání KD Paarova zámečku, hotelu Pfann a přístavby ZŠ.
Kloudová, DiS. – informovala, že připravuje pro občany „Den otevřených dveří“ v MŠ na ul.
Šumická.
MUDr. Hrabovský – dotázal se na studnu u hostince ve Smolíně, slyšel, že se má zasypávat.
Jedná se o jednu ze tří studní ve Smolíně, která by se mohla využít po jejím vyčištění na zalévání
zeleně. Původně byly ve Smolíně celkem 4 studny, jedna byla zasypána. Požádal o zachování
všech studní a jejich vyčištění.
Místostarosta Ing. Svoboda – uvedl, že bude provedena kontrola více studní, v žádném případě
se nepředpokládá, že v nich bude pitná voda, na zálivku je však možné ji využít.

ad 5) Diskuse občanů
paní Šťastná – dotázala se, jak funguje kamerový systém ve městě, občané za bílého dne viděli
děti školou povinné, jak rozbíjely popelnice (koše) na ul. Lidická.
Starosta – odpověděl, že kamery jsou na ul. Lidická, u kina kamera zatím chybí. Situaci prověří
se strážníky městské policie.

ad 6) Závěr
Závěr VI. zasedání ZM provedl starosta v 16:39 hod.

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

František Jančák ................................................

Mgr. Ondřej Veselý................................................

Zapsala a zpracovala: Mgr. Renata Babčanová
Zápis zpracován: 20.03.2019
Příloha:
prezenční listina zastupitelů a občanů
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