Město Pohořelice
Zápis
z XIII. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 11.12.2019
Účast zastupitelů: 20 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 a oznámil, že informace o konání
zasedání ZM byla zveřejněna. Ze zasedání se omluvil p. Selner. Upozornil, že pro účely
zpracování zápisu se pořizuje zvukový záznam, proto požádal, aby každý hovořil na mikrofon.
Oznámil, že ZM je usnášeníschopné a nechal hlasovat o programu, který požádal doplnit v bodě
Různé – Název nové ulice Malý Vinohrad.
Usnesení č. 1/XIII/19: ZM schvaluje program v tomto znění:
1. Zahájení
2. Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Návrh rozpočtu města na rok 2020
4. Žádosti
- Směna pozemků pro okružní křižovatku u Tesca
- Prodej pozemků pro rozšíření ČOV Pohořelice
- Směna pozemků v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
5. Různé
- Suchý poldr na Šumickém potoce
- Žádost ZUŠ Pohořelice o prominutí nájemného
- Dotace z rozpočtu města na rok 2020
- Odměny členům výborů zastupitelstva města
- Plán schůzí rady a zasedání zastupitelstva města na rok 2020
- Návrhy obecně závazných vyhlášek města o místních poplatcích (ze vstupného, z pobytu, ze
psů, za užívání veřejného prostranství)
- Název nové ulice Malý Vinohrad
6. Interpelace zastupitelů
7. Diskuse občanů
8. Závěr

Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

ad 2) Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 2/XIII/19: ZM jmenuje volební komisi ve složení J. Dočekal, P. Hemala, P. Kohút,
určuje za ověřovatele zápisu Mgr. Poláka, MBA a F. Jančáka. ZM bere na vědomí určení
zapisovatelky Mgr. Renaty Babčanové.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Starosta konstatoval, že zápis byl ověřovateli Mgr. Dudovou a p. Kohútem zkontrolován bez
připomínek a bude zveřejněn na úřední desce MÚ.
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ad 3) Návrh rozpočtu města na rok 2020
Starosta uvedl, že v návrhu rozpočtu se počítá s dotacemi a daňovými příjmy. Podrobněji se
zaměřil na plánované investiční akce města. Dále se zmínil o úvěrech města. RM doporučila
rozpočet schválit.
Mgr. Rouzek – finanční výbor doporučil předložený návrh rozpočtu schválit.
Diskuse k návrhu rozpočtu:
Zastupitel MUDr. Hrabovský -– ř. 450 – dotace farnost Medlov, požadoval zvýšit částku na
30 tis. Kč
Odpověď starosty: Částka vychází z výpočtu grantové komise, která postupovala podle
schválených pravidel.
Zastupitel MUD. Hrabovský – reagoval na odpověď starosty, náklady jsou čím dál vyšší, nechápe
daná pravidla.
Starosta – farnost si může požádat v průběhu roku o finanční dar.
Zastupitelka Bc. Kloudová – upozornila, že finanční dar nesmí být poskytnut na stejný účel, jako
dotace.
Zastupitelka Mgr. Janičatová – žádala o dotaci za SVČ Pohořelice, při hlasování bude ve střetu
zájmu.
Zastupitel Kohút – uvedl, že při hlasování bude ve střetu zájmu.
Usnesení č. 3/XIII/19: ZM schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2020.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno

ad 4) Žádosti
Zastupitelstvo projednalo 3 žádosti majetkového charakteru, o kterých hlasovalo formou
tajného hlasování. Sumarizační listina s výsledky hlasování a hlasovací lístky jsou přílohou
tohoto zápisu.
1. Směna pozemků pro okružní křižovatku u Tesca
Usnesení č. 4/XIII/19: ZM schvaluje směnu části pozemku města p.č. 103/1 o výměře cca 79 m
2 (část v Příloze vyznačena zeleně) za části pozemků firmy Tesco Stores ČR a.s., IČ: 453 08 314,
a to p.č. 104/11 (cca 33 m2), 104/12 (cca 17 m2) a p.č. 104/16 (cca 2 m2) (část v Příloze
vyznačena modře), vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Město Pohořelice ani Tesco Stores ČR,
a.s. nebudou po sobě požadovat vyrovnání případných rozdílů v cenách směňovaných
pozemků, směna se schvaluje jako prostá. Pro účely DPH se cena pozemků města stanovuje
dle ceníku města ve výši 200,- Kč/m2 bez DPH jako „dokup“. Přesná výměra pozemků bude
určena geometrickým plánem. Náklad na vyhotovení geometrického plánu nese město
Pohořelice. Záměr směny byl zveřejněn od 18.11.2019 do 06.12.2019.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
2. Prodej pozemků pro rozšíření ČOV Pohořelice
Starosta vysvětlil problémy se sazbou DPH u stanovení ceny dle znaleckého posudku. Dle
názoru dvou daňových poradců cena může, ale také nemusí být stanovena se sazbou DPH.
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Z tohoto důvodu požádal o úpravu usnesení – vypustit „vč. DPH“ a doplnit větu „DPH bude
účtováno v souladu s daňovými zákony“.
Usnesení č. 5/XIII/19: ZM schvaluje odprodej pozemku p. č. 3027/72, p.č. 3027/73 a části p.č.
3027/49 – dle geometrického plánu č. 2671-156/2019 nově označeného pozemku p.č. 3027/74
– o výměře 324 m2, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, za celkovou cenu 1.500.000,- Kč, a to
společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČ: 494 55 168, zapsané u Krajského soudu
v Brně pod spis.zn. B 1176, pro rozšíření ČOV v Pohořelicích. Cena byla zjištěna znaleckým
posudkem č. 2724-2/2019 o ceně obvyklé pozemků zpracované znalcem Ing. Ladislavem
Hojsákem, Brněnská 121, Pohořelice dne 25.11.2019 pro firmu Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s. DPH bude účtováno v souladu s daňovými zákony. Záměr prodeje pozemků byl
zveřejněn od 18.11.2019 do 06.12.2019.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
3. Směna pozemků s manž. … v k.ú. Pohořelice n/J
Starosta vysvětlil návrh směny pozemků, který vznikl na základě dohody s …. Záměrem města je
zcelit pozemky města pro další úpravy Staré Obce.
Usnesení č. 6/XIII/19: ZM schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku města p.č. 2121/1 a
části pozemku p.č. 2121/2 a části pozemku p.č. 2121/3, o celkové výměře 94 m2 za pozemek
p.č. 2124 o výměře 94 m2 v SJM …, …, Pohořelice, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Město
Pohořelice ani manž. …nebudou po sobě požadovat vyrovnání případných rozdílů v cenách
směňovaných pozemků, směna se schvaluje jako prostá. Pro účely DPH se cena pozemků
města stanovuje dle ceníku města ve výši 200,- Kč/m2 bez DPH jako „dokup“. Náklad na
vyhotovení geometrického plánu uhradí město.
Výsledek hlasování: 16 pro, 2 proti, 2 se zdrželi – schváleno

ad 5) Různé
-

Suchý poldr na Šumickém potoce

Starosta blíže pohovořil o stavbě poldru, jak probíhala a v jakém rozsahu.
Zastupitel Jančák – dotaz na pozemky
Starosta – jde o koryto, kde Povodí Moravy, s.p. má za to, že nedochází k jeho technickému
zhodnocení, ale k poškození a bude požadovat po městu za to náhradu. Město stále o tomto
s Povodím Moravy, s.p. jedná.
Ing. Svoboda – mluvil o minulých stavbách, kde došlo k podobným situacím.
Usnesení č. 7/XIII/19: ZM schvaluje převzetí stavby Poldru na Šumickém potoce, v k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou, v hodnotě 11.315.140,- Kč vč. DPH od ČR-Státního pozemkového
úřadu, Praha, do vlastnictví města Pohořelice. Převzetím stavby přechází na město povinnost
zajistit správu, údržbu a provozuschopnost, resp. funkčnost stavby. Dále je město povinno
dodržet závaznou lhůtu vázanosti na účel, tzn. neměnný účel používání stavby pořízené
v rámci Programu rozvoje venkova. Lhůta činí 5 let od data převedení dotace (konečné platby)
na účet příjemce dotace z Programu rozvoje venkova, na základě Dohody o poskytnutí dotace
uzavřené mezi Státním zemědělským investičním fondem, Praha, reg. číslo žádosti
18/000/0431b/564/003128 a ČR-Státním pozemkovým úřadem, Praha. Po dobu vázanosti
město stavbu pojistí.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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- Žádost ZUŠ Pohořelice o prominutí nájemného
Usnesení č. 9/XIII/19: ZM schvaluje prominutí nájemného za IV. čtvrtletí 2019 ve výši
41.326,50 Kč za budovu na ul. Školní č.p. 462, Základní umělecké škole Pohořelice.
Výsledek hlasování: 18 pro, 2 proti, 0 se zdržel – schváleno
-

Dotace z rozpočtu města na rok 2020

Střet zájmů při hlasování oznámili zastupitelé P. Kohút a Mgr. Janičatová.
Diskuse k dotacím:
Zastupitelka Bc. Kloudová – předsedkyně grantové komise, uvedla, že komise žádosti obodovala
podle schválených pravidel a podle počtu bodů vyšla výše dotace.
Zastupitel Mgr. Veselý – poděkoval za pravidla, ale měl připomínku k pravidlu bariéry. U dvou
subjektů je dotace vyšší, než žádaly a myslí si, že to není hospodárné, neodpovídá to principům
správního práva.
Zastupitelka Bc. Kloudová – jde pouze o návrh a vysvětlila, jak k tomuto výpočtu došlo.
Starosta – určité spolky nezískaly plný počet bodů, ale byly obodovány za práci s dětmi, což
chce město zvýhodnit a podporovat, a proto nakonec získaly víc, než žádaly. Je otázkou, zda jde
o porušení práva. Požádal o hlasování ve dvou fázích, o žadatelích pod poř. č. 1 a 18 hlasovat
samostatně.
Zastupitel Mgr. Polák – nehlasoval by samostatně, navýšení dotace se týká i florbalu, který dříve
nežádal, náklady mají vyšší i z toho důvodu, že jsou jediní, kteří využívají sportovní halu i
v letních měsících.
1.místostarosta Mgr. Pařil – souhlasí s Mgr. Veselým, navrhl provést změnu pravidel příští rok.
Zastupitel Mgr. Veselý – jde mu jen o legální postup, nikdy nebude proti podporování činnosti
subjektů na území města. Domnívá se však, že v tomto případě není dodržena zákonnost.
Zastupitelka Bc. Kloudová – požádala o hlasování o předloženém návrhu. Uvedla, že nelze teď
shodit daná pravidla, žádosti by musely být znovu projednány a spolky by dostaly peníze
nejdříve za 3 měsíce. Doporučila návrh Mgr. Pařila, připravit nová pravidla na příští rok.
Usnesení č. 10/XIII/19: ZM schvaluje poskytnutí dotací žadatelům dle návrhu Grantové
komise (poslední sloupec) a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Pohořelice v roce 2020.
Výsledek hlasování: 15 pro, 1 proti, 4 se zdrželi – schváleno
Zastupitel Mgr. Veselý – uvedl, že z důvodu odůvodněného rozporu tohoto usnesení se
zákonem hlasoval proti.
- Odměny členům výborů zastupitelstva města
Usnesení č. 11/XIII/19: ZM schvaluje odměny členům výborů zastupitelstva města za práci
v roce 2019 ve výši 1400 Kč na člena.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
- Plán schůzí rady a zasedání zastupitelstva města na rok 2020.
Usnesení č. 12/XIII/19: ZM bere na vědomí plán schůzí rady města a schvaluje plán zasedání
zastupitelstva města v roce 2020.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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1.místostarosta Mgr. Pařil omluvil svoji účast na dnešním zasedání a pozval přítomné na Ples
města dne 18.01.2020.
(Odešel Langer a Mgr. Pařil v 17:45 h, počet členů 18)
-

Návrhy obecně závazných vyhlášek města o místních poplatcích

Starosta uvedl, že k návrhům tří obecně závazných vyhlášek nebyly ze strany MV ČR závažné
připomínky, drobné úpravy dle doporučení byly opraveny a seznámil s nimi přítomné
zastupitele.
Usnesení č. 13/XIII/19: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2020 o místním
poplatku z pobytu.
Výsledek hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi – schváleno
K návrhu vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se dosud MV ČR
nevyjádřilo.
Usnesení č. 14/XIII/19: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2020 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Starosta upozornil na zjednodušení sazeb za psy.
Mgr. Rouzek – navrhl v čl. 6 Osvobození, odst. 2, vypustit bod b) držitel psa, který je hlášen
k trvalému pobytu na ohlašovně MÚ Pohořelice. Nevidí důvod tyto občany osvobozovat od
poplatku, už mají úlev dost.
Starosta – vysvětlil, že správce poplatku nemá přehled a nemá možnost zjistit, kde tito občané
fyzicky pobývají.
Mgr. Veselý – dotázal se, o jaký počet občanů se jedná.
Odpověď starosty – nedá se určit, možná 10 případů.
Ing. Kudrna – zda je nějaká evidence psů (vzhled, rasa apod).
Starosta – mluvil o nové zákonné povinnosti čipovat psy. Registrace však povinná není a není
jednotná databáze psů. Následně nechal hlasovat o protinávrhu Mgr. Rouzka.
Návrh usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2020 o místním poplatku ze
psů s vypuštěním bodu b) v čl. 6 Osvobození, odst. 2).
Výsledek hlasování: 9 pro, 7 proti, 2 se zdrželi – nebylo přijato usnesení
Poté starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení.
Usnesení č. 15/XIII/19: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2020 o místním
poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: 14 pro, 1 proti, 3 se zdrželi – schváleno
Usnesení č. 16/XIII/19: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2020 o místním
poplatku ze vstupného.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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-

Nový název ulice Malý Vinohrad

Diskuse:
Mgr. Dudová – upozornila, že v názvu ulice musí být malé „v“ ve slově vinohrad, neboť to není
opodstatněné. Připomněla, jak se v minulosti v ZM diskutovalo a schválilo velké písmeno
v názvu „Radnice“, jako významné budovy ve městě. Dnes to málokdo dodržuje, např. na
pozvánce města na ples je malé písmeno, navíc přidáno „stará“.
MUDr. Hrabovský – zda se někdo díval do historických map, jak se tato oblast nazývala
v minulosti. Tento navrhovaný název ulice se do města nehodí.
Mgr. Veselý – podle map jsou Pohořelice vinařskou obcí.
Starosta – vysvětlil malá a velká písmena na pozvánce na ples města.
MUDr. Hrabovský – myslí si, že psané texty musí někdo kontrolovat, aby vše bylo v souladu s
gramatikou, je to ostuda města.
Mgr. Rouzek – tento název ulice se mu nelíbí, název mu evokuje vinohrad, a tady žádný není.
Hledal by nějaký místní název.
Paní Šťastná – myslí si také, že název by měl být lokální, např. „U Kasáren“.
MUDr. Hrabovský – návrh paní Šťastné se mu líbí, všichni starousedlíci to znají. Ve Smolíně se
říká na Koválově a všichni ví, kde to je, a zmínil historii názvu. Myslí si, že kasárna měla v historii
svůj význam.
pan Benkovič – podle něj jde o blbý název, na argumenty, že zde kasárna už nejsou, zmínil
příklad ul. U Cihelny – cihelna tam už není, ul. Cukrovarská – cukrovar tam také není.
MUDr. Hrabovský – požádal hlasovat o protinávrhu „U Kasáren“.
Starosta vysvětlil, že navrhovaný název ulice byl převzat podle názvu projektu výstavby
bytových domu Rezidence Malý Vinohrad.
Místostarosta Ing. Svoboda – doplnil, že u Vlasatic je lokalita nazvaná Malé vinohrady, ze
kterého zřejmě název projektu vycházel.
Usnesení č. 17/XIII/19: ZM schvaluje nový název ulice „U Kasáren“ dle grafického návrhu.
Výsledek hlasování: 11 pro, 4 proti, 3 se zdrželi – schváleno

ad 6) Interpelace zastupitelů
Mgr. Rouzek – požádal tajemníka ukázat na mapce pozemky určené k rozšíření ČOV, o kterých
se dnes jednalo. Dopravní komise navrhovala v dané lokalitě rozšíření garáží, doporučil
výstavbu další řady garáží, která by navazovala na stávající garáže.
Ing. Svoboda – hovořil o potřebě města ponechat v dané lokalitě místo pro stavební dvůr, který
bude potřeba při budování plynofikace Chaloupek a rozšíření ČOV.
Mgr. Janičatová – požádala o výměnu dopravního zrcadla u kina, není v něm vidět při výjezdu
z ul. Tyršova. Nejsou ve městě osvětleny přechody pro chodce, zda je možné s tím něco udělat.
Ul. Tyršova, je hodně frekventovaná, zda se zde plánuje přechod pro chodce.
Mgr. Rouzek – dopravní komise se přechod pro chodce na ul. Tyršova v minulosti zabývala.
Nepodařilo se však najít vhodné místo pro přecházení.
Zastupitel Jančák – proč se dosud neprojednaly žádosti o odkup pozemků zahrádkářů podané
dne 01.04.2019. V sobotu se vracel přes Velký Dvůr a viděl plakát na „mlýně“, že se zde staví
sociální bydlení, zda o tom někdo z města ví.
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Odpověď starosty – vysvětlil důvod neprojednání žádostí o odkup pozemků v zahrádkářské
kolonii v ZM. Problém je ve stavbách, které nejsou v KN vedeny a jsou na pozemcích města. RM
tyto žádosti odložila do doby projednání vlastnických vztahů k daným stavbám. Dalším
problémem s ohledem na novou průmyslovou zónu na ul. Brněnská je navýšení kapacity
splaškové kanalizace vedoucí v daném území a dotkne se zmíněných pozemků.
Pan Ing. Dresler – uvedl, že vlastník stavby má přednostní právo ke koupi pozemku pod
stavbou.
Zastupitel Mgr. Veselý – zda bylo žadatelům odpovězeno (starosta – bude prověřeno).
Zastupitel Jančák – podle něho kanalizace může vést ve Staré řece přímo k ČOV.
Odpověď starosty: K projektu ve Velkém Dvoře uvedl, že v minulosti město se záměrem
výstavby bytů nesouhlasilo. Stavba bude prověřena dotazem na stavební úřad.
Zastupitel Ing. Kudrna – dotaz na VO ve Velkém Dvoře (Ing. Svoboda – již se řeší).
Zastupitel MUDr. Hrabovský – dotázal se na kácení ve Smolíně u kapličky na kopci, dosud
nedostal žádnou zprávu o ceně za vykácené stromy, kterou chtěl, aby byla použita na novou
výsadbu. Kácení probíhá bez ohledu na okolní přírodu. Kaplička stojí opuštěná, nechráněná,
opadává z ní omítka. Nechápe systém kácení stromů, přitom nálety se nevykácely. Vykácené
dřevo je tam naházené v haldách, příroda je zničená. Jestli takovým způsobem bude firma
pokračovat, bude se rozšiřovat eroze, je to na žalobu té firmy. Bude trvat několik desetiletí, než
se obnoví porost. Další zásah se chystá v mokřadu, což také nechápe.
Paní Pučálková – navázala na MUDr. Hrabovského, občané Smolína byli zásadně proti kácení,
bylo jim přislíbeno, že kácení skončí. Nyní ji to připadne jako v Kocourkově. Kácení pokračuje
dál. Měly se dodržovat pásy zeleně, podle ní je to doslova vypleněná holina. Silnice na kapličku
je tam udělaná, vidí to jako výsměch občanům Smolína.
Paní Kovářová – předložila fotografie vykácené plochy kolem cesty do Smolína až ke kapličce.
Odpověď starosty – kácení provádí firma Mgr. Navrátilíka. Nekácelo se v době vegetačního
klidu, nyní se opět pokračuje. Jde o lesní pozemek, kde má probíhat kácení akátů, které jinak
sami uschnou. Dozor řeší Ing. Procházka z odboru ŽP. O pozemku se jedná s Lesy ČR, zájem
města je tento pozemek směnit. Částku za vykácení předloží, je schopen upravit okolí kapličky,
ale nevidí důvod nechat tam růst akáty. Nyní se nachází na pozemku pařezina, na jaře obroste.
(odešel Kohút, 19:05 h, počet členů ZM 17)
Paní Kovářová – předložila návrh na nové osázení pozemků města ve Smolíně a požádala o
vrácení části peněz z těžby do výsadby. Chtějí obnovit zeleň ve Smolíně.
Odpověď starosty – svolá společnou schůzku s projektantem a žadateli.
MUDr. Hrabovský – o zelenou dotaci žádal v minulosti a vysázeli se pouze 4 stromy ze strany
města, na Smolín se zapomíná. V minulosti byl Smolín schován ve stromech. Akáty nejsou tak
zbytečné podle něho, např. přináší akátový med.
Ing. Dresler – dotaz, proč se smění pozemek v k.ú. Smolín za pozemek v k.ú. Pohořelice. Město
je vlastníkem i jiných lesních pozemků, kde padají stromy, nikdo se o to nestará, proč to město
nenabídne k vykácení lidem. Podle něho se neměla udělat taková holina. Ať se vykácené zbytky
dřeva po vykácení odklidí.
Odpověď starosty – úklid zbytků dřeva bude zajištěn Mgr. Navrátilíkem, samotěžba občany je
otázkou bezpečnosti. Ke směně uvedl, že pro něho jde o jedno území města a nerozlišuje
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jednotlivé části města. Směnu nelze udělat za jakýkoli pozemek. Popsal, jak bude probíhat
samotná směna pozemků s Lesy ČR.
Paní Světlíková – podpořila občany Smolína ve výsadbě zeleně, dnes se vysazují ovocné aleje.
Ing. Svoboda – některé pozemky, o kterých hovořil Ing. Dresler, nepatří městu.
Ing. Kudrna – na skládce FCC v Žabčicích je nyní v okolí pořádek.
MUDr. Hrabovský – takový názor nezastává, na horní cestě do Smolína a hlavní cestě do Brna je
stále nepořádek. Dále řekl, že vysázené stromy podél cest jsou zničené zimní údržbou (solením).
Ing. Svoboda – připravuje se projekt na ozelenění „Kačence“ k řece Jihlavě.
Pan Ing. Dresler – snaží se obnovit Smolínský potok, což se mu asi nepovede. Z vlastní iniciativy
obcházel občany, kteří mají potok za svými domy, z nichž cca 80 % přislíbilo, že se o něj bude
starat. Požádal město, zda by potok vyčistilo a občané by ho následně udržovali.
Místostarosta Ing. Svoboda – strojní práce není levná, město se bude snažit získat finanční
prostředky na vyčištění.
Starosta – projede se trasa podél potoka s žadateli a p. Dubským z Malešovic, necháme si
zpracovat cenovou nabídku.
Paní Kovářová – nechali si vypracovat nezávislý projekt daného území.
Pan Ing. Dresler – hovořil o doc. Kupkovi, projekt obnovy Smolínského rybníčku a potoku je
v rámci studijního oboru zadaný, po vypracování bude předložen městu.
MUDr. Hrabovský – potok by se měl čistit od začátku, ne jen od domu pana Šupa, ale až
od nového hřiště. Bazíroval by na obnově od začátku. Potok se zničil v minulosti při vzniku JZD
zanesením trusu a hnoje.
Starosta – uvedl, že to tak také chápe.
Paní Kovářová – uvedla, že doc. Kupka hovořil o velké podpoře ze strany Lesů ČR, lze tedy
očekávat spolupráci.
Starosta – informoval o jednání s panem Ing. Martiškem z Českého svazu ochránců přírody
ohledně mokřadů ve Smolíně a spolupráci Lesů ČR a města na daném projektu.
Zastupitel Dočekal – dotázal se na časový horizont zahájení opravy konírny, zda budou
Muzejnímu spolku poskytnuty buňky na uložení exponátů, a kde budou stát, je to pro ně
důležité.
Odpověď starosty – opravy konírny možná již byly zahájeny, objekt je v havarijním stavu, kde
budou umístěny buňky, zatím neví, ale zabývá se tím.
Starosta informoval o uspořádání pěkného zahájení Adventu, poděkoval SVČ a Mgr. Janičatové
za organizaci a moderování této akce. Upozornil, že původní termín zasedání ZM 16.12.2019
ohledně projednání územního plánu města byl zrušen, zasedání se bude konat 29.01.2020.
Požádal zastupitele, aby si termín poznačili do diářů.

ad 7) Diskuse občanů
Paní Šťastná – dotázala se, jak to je se zastřešením zastávky u Ústředního hřbitova v Brně, o
které na minulém ZM požádala, a na odměny členům komisí rady města.
Odpověď Ing. Svobody – podle vyjádření pracovníka Kordisu problém je s údržbou komunikací
v Brně, která je názoru, že zastřešení by vadilo zimní údržbě.
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MUDr. Hrabovský – informoval, že ve Smolíně se také konal adventní večer 30.11.2019
s rozsvícením stromečku, zpívalo se, proběhla sbírka na potřebné, bylo tam občerstvení a
stánky, za týden byl čertovský podvečer a chce za to místním pořadatelům poděkovat.
Starosta poděkoval zastupitelům za celoroční práci a popřál hezké svátky a do Nové roku jen to
dobré.

ad 8) Závěr
Závěr XIII. zasedání ZM provedl starosta v 19:43h.

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Stanislav Polák, MBA

František Jančák

................................................

................................................

Zapsala a zpracovala: Mgr. Renata Babčanová
Zápis zpracován:
11.12.2019

Příloha:
prezenční listina zastupitelů a občanů
Žádosti, hlasovací lístky a sumarizační listina s výsledky hlasování
Návrh rozpočtu města na rok 2020
Návrhy OZV města
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