Město Pohořelice
Zápis
z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 19.06.2019
Účast zastupitelů: 18 při zahájení, 19 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 programu, který navrhl doplnit v bodě Žádosti – záměr
prodeje pozemku p. č. 2192/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Usnesení č. 1/IX/19:
1. Zahájení
2. Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2018
4. Mimořádná dotace pro TJ Sokol Pohořelice
5. Rozpočtové opatření města č. 4/2019
6. Dražba - prodej částí pozemků p. č. 7493, 7492 a 7491/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
7. Žádosti
- záměr prodeje pozemku p.č. 342/2 v k. ú. Nová Ves u Pohořelic
- záměr prodeje částí pozemků p.č. 7386 a 7392 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- záměr prodeje části pozemku p. č. 2137 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- záměr prodeje části pozemku p. č. 7533 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- prodej části pozemků p. č. 1643/4 a pozemku 1640 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- směna pozemku p.č. 2351/13, části p.č. 2356/1, části p.č. 2365/1 a části p.č. 2063/10 o
celkové výměře 234 m2 za část pozemku p.č. 6788 o výměře 234 m2, vše v k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou
- záměr prodeje části pozemku p. č. 6383 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- záměr prodeje části pozemku p. č. 1471, 1478/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
- záměr prodeje pozemku p. č. 2192/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
8. Různé
- nesouhlas se zrušením Odborného učiliště Cvrčovice
- Školský obvod Pohořelice
- výnos daně z nemovitých věcí – návrh OZV
- podněty a požadavky Muzejního spolku Pohořelice
9. Interpelace zastupitelů
10. Diskuse občanů
11. Závěr
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
ad 2) Volba volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 2/IX/19: ZM jmenuje volební komisi ve složení zastupitele Františka Beneše, Petra
Hemalu a Mgr. Poláka, určuje za ověřovatele zápisu zastupitele Františka Jančáka a Bc.
Selnera. ZM bere na vědomí určení zapisovatelky Mgr. Renaty Babčanové.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
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Ověřovatelé z minulého zasedání Mgr. Dudová a Milan Vašuta neměli k zápisu připomínky.

ad 3) Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2018
Starosta v úvodu uvedl, že materiál obsahuje i zprávu auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření.
Finanční výbor se závěrečným účtem a účetní závěrkou města zabýval a doporučil ho ZM
přijmout.
Usnesení č. 3/IX/19: ZM schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok
2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, 1 nehlasoval - schváleno

ad 4) Mimořádná dotace pro TJ Sokol Pohořelice
V úvodu starosta seznámil se záměrem výstavby nového fotbalového hřiště s umělým
povrchem, a podal informace o dotaci z MŠMT pro TJ Sokol na tuto výstavbu.
Bc. Kloudová – předseda grantové komise uvedla, že komise doporučila schválit tuto
mimořádnou dotaci. Požádala zastupitele Kohúta o informaci, kdo bude hřiště využívat.
Zastupitel Kohút – uvedl, že jde o víceúčelové hřiště, které bude moct využívat i MŠ, bude
domluven časový harmonogram.
MUDr. Hrabovský – kdo se bude starat o provoz zařízení, zda TJ Sokol, nebo ho město bude
muset stále dotovat, co to bude stát.
Starosta – TJ Sokol je závislý na příspěvcích města, příspěvek se zřejmě bude s ohledem na
provoz navyšovat. S navýšením nákladů se musí počítat, stát možná bude poskytovat dotaci na
revitalizaci hřiště.
Bc. Kloudová – podle ní je pozitivní čerpat dotaci z MŠMT, podíl prostředků, které zaplatí město
je o polovinu nižší než je dotace.
Zastupitel Rybecký – zda jsou v tomto projektu zahrnuty kurty.
Starosta – v současném projektu kurty zahrnuty nejsou, ale bude se pokračovat v revitalizaci
současného areálu kurtů. O možných opravách se jednalo se zástupci tenistů. Příští rok by se
mohl zahrnout tento záměr do žádosti o získání dotace.
Zastupitel Lang – jaké jsou náklady na roční provoz tohoto zařízení a kolik bude platit město.
Starosta – bohužel tuto částku nezná.
Zastupitel Kohút – jediné náklady budou např. shrnutí sněhu, pokud napadne, a spotřeba
elektřiny, jde o umělý povrch, který se nemusí udržovat.
Usnesení č. 4/IX/19: ZM schvaluje poskytnutí dotace žadateli Tělovýchovná Jednota Sokol
Pohořelice, z.s. a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Pohořelice v roce 2019 dle návrhu.
Výsledek hlasování: 16 pro, 1 proti, 1 se zdržel - schváleno

ad 5) Rozpočtové opatření města č. 4/2019
Starosta uvedl, že do rozpočtového opatření bude doplněna částka na zřízení klimatizace na
zdravotním středisku, čerpat se bude z § 3519 – zdravotní středisko. Upozornil na nejdůležitější
položky v rozpočtovém opatření – rozšíření ČOV, příprava projektové dokumentace.
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Paní … – požádala o vstřícnost zastupitelů ke zřízení klimatizace na zdravotním středisku, je to
tam opravdu potřeba, zabývala se tím i komise sociální a zdravotní.
Usnesení č. 5/IX/19: ZM schvaluje rozpočtové opatření města č. 4/2019 dle předloženého
návrhu.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno

ad 6) Dražba – prodej částí pozemků p. č. 7493, 7492 a 7491/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
Starosta Bc. Novák v úvodu seznámil přítomné uchazeče se scénářem průběhu prodeje
pozemků. Poté přistoupilo ZM k samotnému prodeji pozemků nejvyšší nabídce. Zápis o průběhu
prodeje pozemků tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu.
Místostarosta Mgr. Pařil oznámil střet zájmu a zdržel se hlasování.
Usnesení č. 6/IX/19: ZM schvaluje odprodej části pozemků p. č. 7493, 7492 a 7491/2 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou o celkové výměře cca 1305 m2 za kupní cenu 1.958.000,- vč. DPH, a to
firmě DB OIL, IČ: 269 12 937. Přesná výměra pozemků bude určena geometrickým plánem,
náklady na jeho vyhotovení uhradí kupující. Záměr odprodeje byl zveřejněn od 27.03. do
20.06.2019.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Mgr. Pařil) - schváleno

ad 7) Žádosti
(Dostavil se Mgr. Veselý, 16:38 h., počet členů 19)
1. Záměr prodeje pozemku p. č. 342/2 v k. ú. Nová Ves u Pohořelic
Usnesení č. 7/IX/19: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 342/2 v k. ú. Nová Ves u
Pohořelic o výměře 164 m2.
Výsledek hlasování: 15 pro, 3 proti, 1 se zdržel - schváleno
2. Záměr prodeje částí pozemků p.č. 7386 a 7392 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Usnesení č. 8/IX/19: ZM neschvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 7386 a 7392 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou.
Výsledek hlasování: 14 pro, 5 proti, 0 se zdrželi - schváleno
3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2137 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
Usnesení č. 9/IX/19: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2137 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou o výměře 30 m2.
Výsledek hlasování: 16 pro, 3 proti, 0 se zdrželi - schváleno
4. Záměr prodeje pozemku p. č. 7533
Usnesení č. 10/IX/19: ZM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 7533 o
výměře 447 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Výsledek hlasování: 12 pro, 7 proti, 0 se zdrželi - schváleno
5. Žádost …, …, Pohořelice o odprodej pozemků
3

Usnesení č. 11/IX/19: ZM schvaluje odprodej části pozemku p. č. 1643/4 (po bránu) a
pozemku p. č. 1640 o výměře 64 m2, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou za cenu 200 Kč/m2
bez DPH jako „dokup“ panu …, …, Pohořelice. Přesná výměra bude určena geometrickým
plánem, náklady na jeho zhotovení uhradí kupující. Záměr byl zveřejněn od 03.06. do
19.06.2019.
Výsledek hlasování: 18 pro, 1 proti, 0 se zdrželi - schváleno
6. Směna pozemků p.č. 2351/13, části p.č. 2356/1, části p.č. 2365/1 a části p.č. 2063/10 o
celkové výměře 234 m2 za část pozemku p.č. 6788 o výměře 234 m2, vše v k.ú. Pohořelice
nad Jihlavou.
Usnesení č. 12/IX/19: ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 2351/13, části p.č. 2356/1, části
p.č. 2365/1 a části p.č. 2063/10 o celkové výměře 234 m2 ve vlastnictví města za část
pozemku p.č. 6788 o výměře 234 m2 ve vlastnictví manželů …, …, Pohořelice, vše v k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou. Směna pozemků byla zveřejněna od 03.06. do 19.06.2019.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 6383 v k. ú. Pohořelice
K tomuto záměru prodeje uvedl starosta, že nový územní plán, který je nutný s ohledem na
prodej pozemků pro výstavbu, se bude schvalovat na podzimním zasedání ZM.
Usnesení č. 13/IX/19: ZM pověřuje vedení města, aby zveřejnilo záměr prodeje části
pozemku p.č. 6383 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to části o výměře cca 2 x 10.000 m2,
označené jako plochy „L“ a „K“. Záměrem města je odprodej ploch zájemci/zájemcům o
výstavbu obchodně-nákupních center. Dále pověřuje vedení města, aby jednalo se zájemci
o výstavbu v daných plochách. Výsledek jednání předloží vedení města na příštím zasedání
ZM. ZM bere na vědomí, že pro umístění obchodně-nákupních center bude nutné změnit
územní plán z ploch bydlení na plochy smíšené komerční nebo jiné. ZM bere na vědomí, že
změna územního plánu vyvolá porušení podmínek v čl. IV. odst. 2) Smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků č. 1023990959 ze dne 24.6.2009. Územní plán bude přijat až po uzavření
smluv s investory obchodně-nákupních center. ZM bere dále na vědomí, že město bude
povinno uhradit ČR-Státnímu pozemkovému úřadu cenu pozemků, na kterých dojde ke
změně územního plánu.
Výsledek hlasování: 15 pro, 3 proti, 1 se zdrželi - schváleno
8. Záměr odprodeje částí pozemku p. č. 1471, 1478/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
Usnesení č. 14/IX/19: ZM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje částí pozemků p. č. 1471,
1478/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou o celkové výměře cca 310 m2.
Výsledek hlasování: 17 pro, 2 proti, 0 se zdrželi - schváleno
9. Záměr prodeje pozemku p. č. 2191/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
Usnesení č. 15/IX/19: ZM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2192/1
v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Výsledek hlasování: 14 pro, 4 proti, 1 se zdrželi - schváleno
ad 8) Různé
-

Nesouhlas se zrušením Odborného učiliště Cvrčovice
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Starosta v úvodu uvedl, že se účastnil několika jednání s radními Jihomoravského kraje o
zachování učiliště. Těchto jednání se účastnili i starostové ORP Pohořelice.
Usnesení č. 16/IX/19: ZM nesouhlasí se sloučením Odborného učiliště Cvrčovice, p.o.
s Gymnáziem a střední odbornou školou Mikulov, p.o. s postupným utlumením vzdělávacího
programu a opuštěním budovy ve Cvrčovicích.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
- Školský obvod Pohořelice
Usnesení č. 17/IX/19: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolufinancování rozšíření spádové
základní školy mezi městem Pohořelice a obcí Pasohlávky dle předloženého návrhu. ZM tímto
revokuje usnesení č. 15/XXV/18 ze dne 20.06.2018.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Usnesení č. 18/IX/19: ZM schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy mezi městem Pohořelice a obcí Pasohlávky dle předloženého
návrhu. ZM tímto revokuje usnesení č. 16/XXV/18 ze dne 20.06.2018.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Usnesení č. 19/IX/19: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se stanoví
část společného školského obvodu základní školy. ZM tímto revokuje usnesení č. 17/XXV/18
ze dne 20.06.2018.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Usnesení č. 20/IX/19: ZM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Pohořelice a obcí
Cvrčovice, jejímž předmětem bude rozšíření spádové základní školy v Pohořelicích a úhrada
neinvestičního příspěvku obcí Cvrčovice na náklady spojené s provozem ZŠ a MŠ Pohořelice,
p.o, Dlouhá 35, Pohořelice, IČ: 65268687. Příspěvek ve výši 2.903.380,- Kč bude uhrazen obcí
Cvrčovice v pravidelných ročních splátkách (1/10) k 31.03. běžného roku na účet města
Pohořelice. Splátka za rok 2019 však bude uhrazena nejpozději do 31.08.2019. Příspěvek
splatný k 31.03. bude vždy valorizován o celostátně uznanou míru inflace za předcházející rok
vyhlašovanou ČSÚ v lednu běžného roku. ZM tímto revokuje usnesení č. 13/XXV/18 ze dne
20.06.2018.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Usnesení č. 21/IX/19: ZM schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy mezi městem Pohořelice a obcí Cvrčovice dle předloženého
návrhu. ZM tímto revokuje usnesení č. 14/XXV/18 ze dne 20.06.2018.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
- Výnos daně z nemovitých věcí – návrh OZV
Starosta v úvodu uvedl, že výnos daně z nemovitých věcí se týká budov určených pro
podnikatelskou činnost, např. hal v průmyslové zóně.
Usnesení č. 22/IX/19: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb.
Výsledek hlasování: 16 pro, 3 proti, 0 se zdrželi - schváleno
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- Podněty a požadavky Muzejního spolku Pohořelice
Zastupitel Dočekal, jako člen muzejního spolku, uvedl, že předseda spolku pan Benkovič se
dostaví po 18. h, většina věcí uvedená v požadavcích je už bezpředmětná, za pana Benkoviče
však nemůže mluvit.
Starosta uvedl, že město se bude nadále snažit podporovat činnost Muzejního spolku.
Usnesení č. 23/IX/19: ZM bere na vědomí podněty a požadavky Muzejního spolku Pohořelice.
Město se bude jimi zabývat.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi - schváleno
Odpověď na interpelaci pana Jančáka z minulého zasedání ZM.
Starosta – předložil na zasedání písemnou odpověď na interpelaci pana Jančáka ohledně
pronájmu pozemku autobazaru na ul. Brněnská – seznam všech usnesení, která RM přijala
k předmětnému pronájmu pozemku p.č. 7484 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Zastupitel Jančák – 15 zastupitelů chtělo upozornit radu na pronájem zelené plochy. Nebylo mu
jasné, že RM vyhověla jedné firmě a poškodila občany Pohořelic tím, že změnila plochu zeleně
na ostatní plochu, nyní je tam už vysypán štěrk, kácely se stromy v době vegetace. Považoval by
za správné, kdyby RM nabídla firmě jiný pozemek určený k podnikání. Rada by měla více
respektovat zastupitelstvo města.
Bc. Kloudová – stromy byly v havarijním stavu a při silném větru poškodily i majetek majitele
autobazaru.
Starosta – vysvětlil, že kácení bylo prováděno jako rizikové, byli požádáni o součinnost i hasiči,
jeden ze stromů spadl na vozidlo autobazaru. Označení veřejná zeleň bylo uvedeno v katastru
nemovitostí, ale neodpovídalo skutečnosti. Pozemek v majetku manželů Horychových byl
v minulosti prodán pro výstavbu rodinného domu, kterou nemohli zrealizovat. Proto tento
pozemek pronajmuli autobazaru.
Zastupitel Jančák – podle něho se vypařila ekologie
Starosta – vysvětlil, že šlo o uliční část, stromy ohrožovaly život a majetek občanů. Zeleň bude
v Šištótu opět vysazena, ale vhodnějšími dřevinami.
Pan Heneš – zda osázení bude uděláno do zimy. Starosta přislíbil, že ano.

ad 6) Interpelace zastupitelů
MUDr. Hrabovský – za každý pokácený strom by měl být vysázený min. jeden nový. Pokud se
něco nově vysází, tak by se tomu měla věnovat péče do té doby, než se to chytne samo. Město
by se mělo tímto zabývat a určit člověka, který by se o zeleň staral.
Pan … – kdyby se vykácely všechny akáty, tak by tu byly holiny. Apeloval na všechny, aby se
kácení řešilo v zimním období. Vzrostlé stromy má za domem, staré 50 let, určitě problém
s padajícími větvemi nevznikl ze dne na den.
Zastupitel Selner – potvrdil, že stromy v Šištótu byly v havarijním stavu, navrhl místo nich
vysázet např. ovocné stromy.
Starosta – ukázal fotky pokácených akátů směrem při vjezdu do Němčiček, kde z nich zůstaly jen
pařezy. V této obci provedli stejné pokácení „na pařezinu“ jako jsme provedli my ve Smolíně.
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Zastupitel Rybecký – kdo označoval stromy k pokácení v Šištótu, skácely se i mladé stromy.
Starosta – u samotného kácení nebyl, stromy označoval s vedoucím životního prostředí, zřejmě
se pokácelo víc, než bylo označeno, jak již uvedl, zeleň bude nahrazena vhodnějšími dřevinami.
Pan … – dotázal se na kácení stromů za garážemi na ul. Brněnská (tzv. Cahůj lesík), na ul.
Znojemské, ve Smolíně, v Mučílkách, zda se toto množství vykáceného lesa nahradí.
Starosta – kácení lesíku za garážemi bylo z důvodu protipovodňových opatření, zde není
výsadba možná, na ul. Znojemská kácely Lesy ČR, kterým pozemek patří. Lesy ČR zde vysadily
duby, které se nechytly, namísto nich nyní roste akát. Kácení ve Smolíně se bude provádět dál.
Mluvil o biocentrech a biokoridorech, na které město získalo dotaci. Následná péče stála město
již statisíce, jedná se o cca 40 ha zelených ploch, prováděla se náhradní výsadba, z důvodu
sucha některé stromy uschly.
Místostarosta Ing. Svoboda – některé suché stromy podrostly.
Zastupitel MUDr. Hrabovský – poděkoval za novou fasádu na kapličce ve Smolíně a dotázal se,
zda by firma opravující kapličku, neopravila i štít kostela, kde padá omítka. Jak dlouho bude
oprava probíhat.
Místostarosta Ing. Svoboda – konkrétní termín ukončení oprav bude MUDr. Hrabovskému
zaslán písemně.
Zastupitelka Bc. Kloudová poděkovala za zabezpečení ochrany dětí při průvodu městem na
slavnostech města.
Zastupitel MUDr. Hrabovský – poděkoval za uspořádání Dětského dne ve Smolíně. Dotaz na
hody ve Smolíně – zda se plánuje úprava plochy nebo zapůjčení parketu (pozn. již domluveno).
Zastupitel Mgr. Polák – pozval na Slavnostní zahájení Paarova zámečku dne 27.06.2019. Pozval
na prezentaci závěrečných prací žáků ZŠ v kongresovém sále MěÚ dne 26.06.2019.
Místostarosta Ing. Svoboda – informoval o slavnostním otevření obchvatu Lechovic dne
26.06.2019.
Zastupitel MUDr. Hrabovský – na cestě nad hřištěm natekla voda do příkopu, pod silnicí ke hřišti
je zanesen kanál – potřeba vyčistit. Totéž voda tekoucí kolem kostela, teče jinam než má.
Počítat s tímto problémem při budování chodníků.
Zastupitel Beneš – na ul. Znojemská se po pravé straně při výjezdu z města prováděly výkopové
práce. Je nutné provést kontrolu chodníků, a opravit je tak, aby byly schůdné. Zda se nějakým
způsobem jednalo s panem Svobodou nebo Hemalou v kasárnách ohledně nepořádku.
Starosta – chodníky na ul. Znojemská – proběhnou ještě výkopové práce jednoho uchazeče na
optickou síť, následně firma E.ON bude ukládat do země stávající vzdušné vedení NN, takže
opět rozkope chodníky. Finální opravu chodníků proto nyní není možné zrealizovat. Bylo by to
vyhození peněz. Pan Hemala si podal žádost o rozšíření pronájmu ploch, který nebyl RM
schválen.
Ing. Kudrna – navrhl výpověď panu Hemalovi ze všech pronajatých pozemků města, aby tam byl
pořádek.
Starosta – poděkoval paní Mgr. Janičatové a pracovníkům SVČ za zorganizování Dne dětí,
poděkoval i zastupitelům za podporu uspořádání Slavností města Pohořelice a okolí. Slavností
se zúčastnili i zástupci města Brezová pod Bradlom a z obce Pohořelice. V příštím roce navrhl
termín slavností 12.-14.06.2020 v podobném finančním rozsahu jako letos.
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Informoval o novém strážníkovi městské policie panu Stuchlíkovi, který úspěšně složil zkoušku.
Nyní jsou 3 strážníci v plném stavu, 1 na částečný úvazek 0,6.
Zastupitelka Bc. Kloudová – dotázala se na trvání slavností, zda je nezkrátit na dva dny. Navrhla
tuto možnost prodiskutovat.
Zastupitel Ing. Kudrna – měl připomínky ke slavnostem – naproti pódiu malá tribuna,
nedostatek stánků s jídlem, ve Staré Obci nebylo nic, fiasko.
Zastupitelka Mgr. Janičatová navrhla projednávat slavnosti města v samostatném bodě.
Paní … – kvituje návrh konání slavností dva dny. V neděli nebyl o program zájem, bylo tam cca
50-100 lidí, stánkaři tam již nebyli, v sobotu odjeli.
Usnesení č. 24/IX/19: ZM schvaluje uspořádání Slavností města Pohořelice a okolí ve dnech
12.-14.06.2020 ve stejném finančním rozsahu jako v letošním roce.
Výsledek hlasování: 14 pro, 4 proti, 1 se zdržel - schváleno

ad 7) Diskuse občanů
Paní … – požádala o zajištění pořádku ve Smolíně před konáním hodů – posekání zeleně,
uklizení naplaveného písku.
Paní … – požádala o vyslovení poděkování zahradníkovi, ve městě vše krásně kvete. Kdyby se
tomu stejně tak věnovali i ti, co sekají trávu…při vjezdu do Pohořelic byla na ul. Brněnská vysoká
tráva a nebylo poznat, že jsou ve městě slavnosti.
Paní … – za Smolínský spolek – dle minulých požadavků se dotázala na jejich plnění: těžba
dřeva, zda je hotová – ze strany spolku nevidí nápravu, jednání s firmou FCC o úklidu okolí,
jednání ohledně výstavby obalovny, měli být pozváni občané Smolína.
Starosta – odpověděl, že termín těžby byl stanoven do poloviny června, dosud není hotovo.
K úklidu firmou FCC uvedl, že jednal s vedením, částečně se věc vyřešila zakrytím zeminou
skládky s odpadem. Jednání s firmou Pridos ohledně výstavby obalovny proběhlo za účasti
občanů Smolína paní Ing. Kolářové, Ing. Dreslera a pana Volfa, zastupitelů a radních dle
usnesení ZM. Na základě společného jednání byl vydán radou města souhlas s výstavbou
obalovny.
Paní … – uvedla, že jim vedení přislíbilo návštěvu Smolína, chtějí jednat ohledně knihovny,
umístění počítače a internetu, bývalé budovy prodejny a dětských hřišť. Požádala o stanovení
termínu schůzky.
Starosta – uvedl, že informatik města zpracoval návrh na zajištění podmínek pro umístění
počítačů a internetu v knihovně. Na termínu schůzky se domluví.
Paní … – dotázala se na možnost využít rozhlasu ve Smolíně. Starosta uvedl, že je možné hlášení
zajistit přes paní Mgr. Babčanovou.
Paní … – požádala o posekání zeleně a vyčištění žlabů kolem cest ve Smolíně. Dotázala se na
dopravní řešení z „kafilérky“ a na měření hlučnosti z dálnice.
Místostarosta Mgr. Pařil uvedl, že řešil podání žádosti o hlukovou studii s paní Ing. Kolářovou,
členkou Smolínského spolku.
… – připomínka ke hřbitovu – po deštích jsou mezi hroby velké díry, u kontejneru prověřit
přístup ke kontejneru, podlaha se prohýbá. Zda město uvažuje s úpravou kamenné uličky ve
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Staré Obci, na židovském hřbitově jsou vzrostlé stromy – krásný velký dub - zda by nebylo
možné přihlásit strom do soutěže Strom roku.
Starosta uvedl, že v Nové Vsi na hřbitově je památná lípa. Podnět předá paní Ing. Galiové ze ŽP.
K cestě ve Staré Obci uvedl, že se jedná o historickou cestu, s úpravou by doporučoval
postupovat citlivě, přístupovou cestu ke kontejneru na hřbitově nechá prověřit.
Pan … – dotázal se na studnu ve Smolíně, o které hovořil na minulém ZM.
Místostarosta Ing. Svoboda – objednal vyčištění studny u pana …, ten dosud neměl kapacitu
vyčištění provést.
Pan … – podle něho pan … není jediný a může se udělat poptávka. Jde o veřejnou studnu a
nesouhlasí s tím, aby se vyčistila až na podzim. Nabídl se, že se pokusí najít jinou firmu.
Zastupitel MUDr. Hrabovský – požádal o kontrolu všech studní ve Smolíně, ke skládce FCC –
zdrojem znečištění jsou hlavně auta, co odpad vozí, nejsou zakrytá. Plastový odpad je na polích,
v příkopech, je nutné s tím něco dělat, hlídat to.
Starosta přislíbil namátkové kontroly MP. K čištění studní uvedl, že město má cca 35 veřejných
studní, některé z nich nechá vyčistit současně s těmi Smolínskými.
Paní … – před bývalým hotelem Morava jsou skruže, ve kterých jsou vysázeny stromy, z nichž
jeden je suchý. Skruže slouží jako odpadkové koše a jsou plné odpadků. Navrhla z některých
zelených ploch ve městě udělat louky, vysázet luční kvítí, ty se nemusejí sekat, jen 1x do roka.
Zastupitelka Bc. Kloudová – uvedla, že louku chtěli udělat v zahradě MŠ, ale dle názoru
zahradníka její založení trvá 3 roky, a po tuto domu je nutné se o ni starat.
(odchod MUDr. Hrabovského, 19:16 h, počet členů 18)
Paní … – upozornila, že na ul. Hybešova leží zákazové dopravní značky ještě ze slavností.
Paní … – dotaz na autobusový spoj linky 105 přes Smolín.
Místostarosta Ing. Svoboda – jednal s pracovníkem KORDISu, některé obce požadují úpravu
spojů, vše je v jednání. Hovořil, proč byl zrušen spoj 105 přes Smolín. Je možné, že bude
zaveden nový spoj přes Smolín, který by dovážel lidi i do průmyslových zón v Brně.
Paní … – informovala o kontaktu na Smolínský spolek – smolinskyspolek@gmail.com
Pan ... – uvedl, že po stránce turistické nemá město co nabídnout, citoval některé odstavce ze
svých podnětů. Sdělil, že MUDr. Hrabovský už není členem muzejního spolku. Požádal jménem
spolku o malou ledničku, počítač a barevnou tiskárnu na tisk plakátů. Výstavy během slavností
navštívilo 373 lidí. Navrhl, zda by mohla být vyklizena místnost na ul. Pšeničná po údržbě města
pro archiv spolku. Na konci září připravuje spolek výstavu starých cihel. Poděkoval všem, kteří
se podíleli na přípravě výstav.
Starosta poděkoval panu Benkovičovi za činnost v Muzejním spolku.

ad 8) Závěr
Závěr IX. zasedání ZM provedl starosta v 19:34 h. Příští zasedání ZM bude 18.09.2019.
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Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města

Ověřovatelé zápisu: František Jančák ................................................

Bc. Zdeněk Selner ................................................

Zapsala a zpracovala: Mgr. Renata Babčanová
Zápis zpracován: 19.06.2019

Příloha:
prezenční listina zastupitelů a občanů
Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2018
Žádosti, hlasovací lístky a sumarizační listina s výsledky hlasování
Rozpočtové opatření města č. 4/2019
Návrh OZV města č. 3/2019
Návrh OZV města č. 4/2019
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