Město Pohořelice
Zápis
z VIII. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29.05.2019
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. Oznámil, že ZM je
usnášeníschopné a nechal hlasovat o navrženém programu.
Usnesení č. 1/VIII/19:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Program rozvoje města – aktualizace
4. Studie okružní křižovatky u hotelu Morava – Tesco – představení studie
5. Revokace usnesení – Dohoda o spolupráci partnerů – změna názvu projektu
6. Interpelace zastupitelů
7. Diskuse občanů
8. 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/VIII/19: ZM určuje za ověřovatele zápisu zastupitele Milana Vašutu a Mgr. Janu
Dudovou. ZM bere na vědomí určení zapisovatelky Mgr. Renaty Babčanové.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno

ad 3) Program rozvoje města - aktualizace
Starosta zdůvodnil aktualizaci Programu rozvoje města.
S ohledem na skutečnost, že Program rozvoje města Pohořelice 2015-2023, který byl
zpracováván v roce 2014, již neodpovídá současné situaci města Pohořelice (nová bytová
výstavba, dokončené nové investice atd.) a s ohledem na možnost zpracovat nové analýzy
potřeb, aktuální demografické analýzy apod. za využití spolufinancování z prostředků EU
(dotační program OPZ, výzva č. 92) doporučuje ZM schválit zkrácení platnosti současného
Programu rozvoje města Pohořelice, a to na období 2015-2021 (tedy zkrátit o 2 roky).
Zpracování nového (navazujícího) Programu rozvoje města Pohořelice 2022-2025 jako aktivity
projektu DSO Čistá Jihlava, výzva č. 92 Operačního programu Zaměstnanost. Nový Program
rozvoje města Pohořelice by se zpracovával v období 2020-2021, zpracování by prováděli
pracovníci MAS Podbrněnsko.
Ing. Svoboda – možnost zapojit se do programu byla projednána ve sdružení obcí Čistá Jihlava,
všechny obce projevily zájem této možnosti využít. Podíl města nebude žádný, úhrada bude
provedena z příspěvku města ze svazku obcí.
Zastupitel Jančák – na čem se vlastně obce ve svazku obcí Čistá Jihlava dohodly.
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Starosta – každá obec si nechá vypracovat strategický plán rozvoje obce, na tento bude možné
získat dotaci.
Mgr. Rouzek – dotaz, kdo bude žadatelem dotace (odpověď starosty – Sdružení obcí Čistá
Jihlava)
Mgr. Pařil – každá obec si nechá zpracovat to, co nejvíc potřebuje, naše město např.
pasportizaci veřejného osvětlení, generel cyklostezek apod.
Mgr. Rouzek – zda by nebylo lepší aktualizovat program a ne jeho platnost zkracovat.
Usnesení č. 3/VIII/19: ZM schvaluje zkrácení platnosti Programu rozvoje města Pohořelice
2015-2023, a to do konce roku 2021. Nový název strategického dokumentu zní: Program
rozvoje města Pohořelice 2015 – 2021.
Výsledek hlasování: 17 pro, 1 proti, 1 se zdržel - schváleno
ad 4) Studie okružní křižovatky u hotelu Morava – Tesco – představení studie
Komentář ke studii provedl starosta města. Studii vypracovala firma HBH Projekt Brno.
Mgr. Pařil – doplnil, že do listopadu bude podána žádost o stavební povolení. Potom se bude
soutěžit firma na zhotovení křižovatky, investorem bude SÚS JMK a město. Předpokládaná doba
realizace podzim 2020.
(dostavil se zastupitel Beneš, 16:31h, počet členů 20)
Usnesení č. 4/VIII/19: ZM bere na vědomí studii okružní křižovatky u hotelu Morava – Tesco.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
ad 5) Revokace usnesení – Dohoda o spolupráci partnerů – změna názvu projektu
Usnesení č. 5/VIII/19: ZM schvaluje Dohodu o spolupráci partnerov na projektu v rámci
programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Předmětem Dohody je
realizace projektu spolufinancovaného z programu Interreg V-A SK-CZ s názvem „Modrá“ a
upravuje práva a povinností partnerů při realizaci projektu, v případě schválení podané
žádosti o dotaci. ZM tímto revokuje usnesení č. 30/VII/19.
Výsledek hlasování: 17 pro, 3 proti, 0 se zdrželi - schváleno
ad 6) Interpelace zastupitelů
Zastupitel Jančák – upozornil na nesplnění usnesení ZM týkající se pronájmu pozemku. Navrhl
vypracovat na příští zasedání rozbor, proč RM pozemek pronajala, když s tím ZM nesouhlasilo.
Starosta – upřesnil, jak znělo usnesení ZM „…zabývat se znovu žádostí o pronájem….“ RM se
žádostí zabývala a pronájem za určitých podmínek schválila. Na příští zasedání ZM předloží
přehled usnesení v dané věci.
Mgr. Veselý – upřesnil, že schvalování nájmů pozemků je v kompetenci RM.
Starosta – uvedl, že zastupitelstvo si může určité kompetence v samostatné působnosti
vyhradit, v tomto případě se tak nestalo.
Ing. Kudrna – poděkoval základní škole za její reprezentaci v Polsku v partnerském městě Poraj.
Starosta – poděkoval paní Mgr. Dudové a Mgr. Jamborové, které zájezd dětí do Polska
zorganizovaly.
Mgr. Dudová – vyslovila spokojenost našich dětí v Poraji, program byl nabitý a všem se tam
líbilo.
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MUDr. Hrabovský – poděkoval řediteli školy, tuto tradici zavedlo město před 20 lety a stále trvá.
On se na této tradici také podílel, což ho těší.
Starosta připomněl slavnostní otevření Paarova zámečku dne 27.06.2019 v 16:00h a pozval
všechny přítomné zastupitele.
Zastupitelům byla promítnuta fotodokumentace zrekonstruovaného Paarova zámečku.
Zastupitel Beneš – dotázal se na molo pro rybáře v „Kole“ pod Paarovým zámečkem, o kterém
město s rybáři jednalo.
Ing. Svoboda – rybáři měli požadavek na zbudování mola pod stávající lávkou, projekt je
zpracován, ale odbor životního prostředí městského úřadu nepovolil tuto realizaci z důvodu
aktivní záplavové zóny. Pásmo aktivní záplavové zóny bude krajský úřad aktualizovat s ohledem
na realizovaná protipovodňová opatření, poté bude možné se stavbou pokračovat.
ad 7) Diskuse občanů
paní …
- po sečení trávy pracovníky údržby zůstává v trávě nepořádek (odpadky). Zda by mohl
někdo z pracovníků údržby tento odpad vždy před sekáním vysbírat.
- jak dlouho bude trvat omezený provoz na chodníku na ul. Dlouhá z důvodu rekonstrukce
hotelu Pfann. Odpověď Ing. Svobody – do konce letních prázdnin.
Starosta uvedl, že příští zasedání ZM bude 19.06.2019.
ad 8) Závěr
Závěr VIII. zasedání ZM provedl starosta v 17:11 h.

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města

Ověřovatelé zápisu: Milan Vašuta ................................................

Mgr. Jana Dudová ................................................

Zapsala a zpracovala: Mgr. Renata Babčanová
Zápis zpracován: 29.05.2019
Příloha:
prezenční listina zastupitelů a občanů
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