Město Pohořelice
Zápis
z 13. schůze rady města konané dne 29.05.2019
Účast: Bc. Novák, Mgr. Pařil, Ing. Svoboda, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, MBA, Kloudová, DiS., Ing.
Blecha, tajemník a Mgr. Babčanová, zapisovatelka
Hosté: Plchová, FO, Ing. Sikora, Ing. Krejča – Organic Technology
Zahájení: 13:00 hodin
ad 1) Schůzi rady města (dále jen RM) svolal, zahájil a řídil starosta města Bc. Miroslav Novák,
DiS. Starosta přivítal přítomné členy RM a nechal hlasovat o navrženém programu.
Usnesení č. 1/13/19: RM schvaluje program schůze v tomto znění:
1. Zahájení
2. Bytové a nebytové záležitosti
3. Organic Technology – Ing. Sikora (14:00 h)
4. Program rozvoje města – aktualizace
5. Žádosti
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

ad 2) Bytové a nebytové záležitosti
(dostavil se Ing. Svoboda, počet členů 6)
Žádost …, Hustopeče o pronájem nebytových prostor
Usnesení č. 2/13/19: RM schvaluje pronájem nebytových prostor ve sportovní hale
v Pohořelicích pro umístění a provozování prodejních automatů – 1 ks nápojový a 1 ks na
kusové zboží za nájemné ve výši 8.000 Kč/rok. Záměr byl zveřejněn od 02.05. do 18.05.2019.
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Plchová, FO
Žádost …, …, Pohořelice o pronájem vitrínky na zdravotním středisku
Usnesení č. 3/13/19: RM schvaluje pronájem vitrínky ve vstupní hale na zdravotním
středisku, Brněnská 1, Pohořelice pro …, …, Pohořelice.
Záměr pronájmu byl zveřejněn od 09.01. do 25.01.2019.
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Plchová, FO
Žádost …, …, Pohořelice o prodej části pozemku
Usnesení č. 4/13/19: RM nedoporučuje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 7386
a 7392 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. Návrh postupuje do ZM.
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Plchová, FO
Žádost …, …, Pohořelice o pronájem části pozemku
Usnesení č. 5/13/19: RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 389/1 v k. ú. Pohořelice
nad Jihlavou o výměře cca 740 m2 panu …, …, Pohořelice.
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Výsledek hlasování: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Plchová, FO
ad 3) Organic Technology – Ing. Sikora, Ing. Krejča (14:00 h)
Ing. Krejča prezentoval projekt – Energetické centrum Pohořelice – závod na bioodpad.
Produktem bioodpadu je výroba organického hnojiva. Použití v zemědělství i v obchodě.
Přitom vzniká zelený zemní plyn, palivo 2. generace, pro pohon vozidel. Závod v této podobě
se vyskytuje v Rakousku. V současné době se připravuje výstavba v Horní Suché. Závod
přispívá ke snižování podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Proč se buduje –
sníží se množství odpadu na skládkách, v budoucnu bude zákaz umísťování odpadu na
skládkách, do ovzduší se uvolňují skleníkové plyny, chtějí nabídnout obcím levnější ukládání
odpadu. Jsou konečnými zpracovateli odpadu. Kapacita závodu 20 tis. tun ročně, což je 8 aut
denně od 6 do 18 hod. Popsal, jakou formou se bude odpad fermentovat od dovezení autem
až po samotné zpracování. Nezpracovaný odpad se koncentruje, voda, která se oddělí
(vlastnosti vody z ČOV), lze vsakovat, nebo nabídnout firmám pro technické účely, nebo se
vypouští do ČOV. Koncentrát se prodává dál. Jediný odpad vzniká z plastů, které se dále
zpracovávají.
Starosta – vyslovil obavy ze vzniku zápachu při nakládání s odpady.
Ing. Krejča – zápach je pouze ve vnitřních prostorách závodu.
Ing. Kudrna – doporučil firmě realizovat svůj záměr v jiných místech, např. v pískovně, a ne
v blízkosti bytové zástavby.
Ing. Svoboda – upozornil na nové schvalování územního plánu města, musely by se upravit
regulativy.
Dále se diskutovalo o zpracování komunálního odpadu a vynaložených nákladech na jeho
uskladnění dle legislativy od roku 2024 a dál.
Ing. Krejča – vyjmenoval opatření proti zápachu.
Radní doporučili záměr realizovat na pozemcích za městem směrem na Žabčice.
Usnesení č. 6/13/19: RM bere na vědomí prezentaci záměru Ing. Krejči firmy Organic
Technology a RM trvá na svém usnesení č. 16/12/19 ze dne 15.05.2019.
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
ad 4) Program rozvoje města – aktualizace
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) doporučujeme 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.
Usnesení č. 7/13/19: RM doporučuje ZM 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: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Kohútová, KT
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ad 5) Žádosti
Žádost ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35, o schválení výjimky z počtu dětí v MŠ Pasohlávky
Usnesení č. 8/13/19: RM schvaluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Pasohlávky na 28
dětí na školní rok 2019/2020.
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Mlýnková, KT
(Dostavila se Kloudová, DiS., 13:28 h, počet členů 7)
Žádost ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35, o schválení účetní závěrky za rok 2018
Usnesení č. 9/13/19: RM schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35, za rok
2018 a převedení výsledku hospodaření do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Mlýnková, KT
Žádost ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35, o souhlas s přijetím sponzorského daru
Usnesení č. 10/13/19: RM souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 10.000 Kč od
společnosti Manuli Hydraulics Europe a daru ve výši 5000 Kč od společnosti Quart Construct
pro ZŠ a MŠ Pohořelice.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Mlýnková, KT
Nabídka Farming s.r.o., Praha v zastoupení Kateřiny Strakošové, na prodej části pozemku
Usnesení č. 11/13/19: RM nevyužije nabídku Farming s.r.o., Praha na prodej části pozemku
p. č. 7366 o výměře 1205 m2 v k. u. Pohořelice nad Jihlavou.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Mgr. Babčanová, KT
Žádost místní části Brno-Komín o snížení částky za zapůjčení tanečního parketu.
Usnesení č. 12/13/19: RM schvaluje zapůjčení tanečního parketu na Vavřinecké hody ve
dnech 10.08. a 11.08.2019 za půjčovné 7.000 Kč + DPH, poskytnutí asistence jednoho
pracovníka města Pohořelice, dopravu si zajistí městská část na vlastní náklady. Údržba
města zajistí důsledné předání a převzetí parketu s důrazem na nepoškození dílů. Tímto
revokuje usnesení č. 18/9/19.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Forýtková, FO
Žádost …, …, o zapůjčení tanečního parketu
Usnesení č. 13/13/19: RM schvaluje zapůjčení tanečního parketu na svatební den pana Ing.
…, …za cenu 1000 Kč vč. DPH, poskytnutí asistence jednoho pracovníka města Pohořelice,
dopravu si zajistí pan … na vlastní náklady. Údržba města zajistí důsledné předání a převzetí
parketu s důrazem na nepoškození dílů.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Forýtková, FO
Žádost MŠ Pohořelice o udělení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ pro šk. rok 2019/2020
Usnesení č. 14/13/19: RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy
Pohořelice pro šk. rok 2019/2020 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Mlýnková, KT
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Žádost MŠ Pohořelice o poskytnutí finančních prostředky
Usnesení č. 15/13/19: RM doporučuje zapracovat do rozpočtového opatření poskytnutí
finančních prostředků na zakoupení traktoru na sekání trávy pro MŠ Pohořelice, Hybešova
955, do výše 100.000 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Panochová, FO
ad 6) Různé
Rekonstrukce domu Lidická 232
Usnesení č. 16/13/19: RM schvaluje studii polyfunkčního domu Lidická 232, vypracovanou
rch.architects, Brno a schvaluje zadání podmínek výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Mgr. Pařil, 1. místostarosta
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce Paarova zámečku“
Usnesení č. 17/13/19: RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k Smlouvě o dílo č. 499/2017
uzavřené se zhotovitelem KALÁB - stavební firma, s.r.o., IČ:49436589.
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Mlýnková, KT
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 229/2018
Návrh usnesení č. 13/19: RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 229/2018
uzavřené dne 6.6.2018 s Ing. Michalem Rakem, IČ: 49556681.
Výsledek hlasování: 4 proti, 2 pro, 1 zdržel se – neschváleno
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 428/2018
Návrh usnesení č. 13/19: RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 428/2018
uzavřené dne 23.10.2018 s Ing. Michalem Rakem, IČ: 49556681.
Výsledek hlasování: 4 proti, 2 pro, 1 zdržel se – neschváleno
Podání žádosti o finanční podporu
Usnesení č. 18/13/19: RM schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci výzvy
03_19_098, ESF – sociální začleňování „Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje
sociální práce“.
Výsledek hlasování: 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Maturová, vedoucí SOC
Výběrové řízení na veřejnou zakázku „MŠ Pohořelice, Hybešova 955 - domácí rozhlas s
nuceným poslechem“.
Město oslovilo 5 firem, které poslaly své cenové nabídky. Výběrová komise doporučila jako
nejvýhodnější nabídku firmy Perfected s.r.o. Brno.
Usnesení č. 19/13/19: RM schvaluje dle doporučení výběrové komise cenovou nabídku ve
výši 604.374,43 Kč vč. DPH firmy Perfected s.r.o., Hybešova 42, Brno, IČ 27683028, na
zhotovení veřejné zakázky „MŠ Pohořelice, Hybešova 955 - domácí rozhlas s nuceným
poslechem“.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Stejskal, investice KT
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Kritéria hodnocení příspěvkových organizací
Usnesení č. 20/13/19: RM schvaluje aktualizaci dokumentu Kritéria hodnocení ředitelů škol
zřizovaných městem Pohořelice.
Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasovali pro podjatost (Kloudová, Polák)
– schváleno
Z: Ing. Mlýnková, KT
Přehled žadatelů o dotaci
Usnesení č. 21/13/19: RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice s poskytovateli
sociálních služeb tvořících minimální síť ORP Pohořelice na rok 2019 ve výši uvedené
v tabulce č. 1, sloupec č. 4. Návrh postupuje do ZM.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Forýtková, FO
Přijetí dotace od JMK
Usnesení č. 22/13/19: RM schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora boje proti suchu,
zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2019.
Celková výše dotace činí 50.000,- Kč.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Z: Ing. Kohútová, KT
ad 7) Diskuse
Nebyla.
ad 8) Závěr
Starosta ukončil schůzi RM v 15:40 hod.

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města

Mgr. Patrik Pařil
1. místostarosta města

Zapsala a zpracovala: Mgr. Renata Babčanová
Dne: 29.05.2019
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