Město Pohořelice
Zápis
ze XXIII. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 17.02.2021
Účast zastupitelů: 18 při zahájení, 18 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. V krátkosti připomněl mimořádná opatření dle Usnesení vlády
v souvislosti s COVID-19. Uvedl, že ZM je usnášeníschopné, omluvil se Mgr. Rouzek, Bc. Selner a
pan Kohút. Pro účely zpracování zápisu se pořizuje zvukový záznam, proto požádal, aby každý
hovořil na připravený mikrofon. Poukázal na provedené úpravy v sále a sdělil, že dnes proběhne
zkouška nového nahrávacího a hlasovacího zařízení. S jeho fungováním seznámil zastupitele
pan Král, zástupce firmy Ministr, která systém instalovala. Starosta dodal, že tajné hlasování dle
jednacího řádu je technicky možné. Dále požádal o schválení navrženého programu.
Usnesení č. 1/XXIII/21: ZM schvaluje program v tomto znění:
1. Zahájení
2. Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtové opatření města č. 1/2021
4. Žádosti
- Odprodej části pozemku p. č. 7069/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- Odprodej části pozemku p. č. 1926 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- Odprodej části pozemku p. č. 392/1 a pozemku p. č. 394 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- Odprodej podílu na pozemku p. č. 886/2 a 886/10 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 1850 a pozemku p.č. 1852 v k. ú. Pohořelice nad
Jihlavou
- Záměr prodeje části pozemku p. č. 556 v k. ú. Smolín
- Záměr směny podílu na pozemku p. č. 2165 za pozemek p. č. 2192/1 a část pozemku p. č.
2118/1, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
5. Investiční záměr – Rekonstrukce objektu bývalé konírny v Pohořelicích – 17:00 hod. Ing.
Arch. Kaněk – veřejné projednání s občany
6. Různé
- Smlouva o poskytnutí finančních prostředků pro HZS JMK
- Návrh obecně závazné vyhlášky města č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
- Regenerace tenisového areálu – TJ Sokol Pohořelice
- Doplnění změny č. 1 Územního plánu města Pohořelice – upravení změny č. 1.4
- Programové prohlášení Rady města Pohořelice pro rok 2021
- Informace o kamerovém systému ve městě
- Informace o úsekovém měření ul. Dlouhá, Pohořelice
- Informace o metodice Městské policie Pohořelice
- Odkoupení akcií Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. městem od obce Borkovany
7. Interpelace zastupitelů
8. Diskuse občanů
9. Závěr
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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ad 2) Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 2/XXIII/21: ZM jmenuje volební komisi ve složení M. Vašuta, V. Langer, Ing.
Haumer, určuje za ověřovatele zápisu zastupitelku Mgr. Janičatovou, zastupitele Františka
Beneše. ZM bere na vědomí určení zapisovatelky Mgr. Renaty Babčanové.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Starosta uvedl, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli panem Petrem Kohútem a Milanem
Vašutou ověřen bez připomínek a zveřejněn na webu města.

Ad 3) Rozpočtové opatření města č. 1/2021
Starosta uvedl, že rada města doporučuje ZM rozpočtové opatření schválit. Finanční výbor na
své schůzi nepřijal k tomuto návrhu žádné usnesení. Dále se zmínil o jednotlivých položkách
rozpočtového opatření. Požádal o úpravu v rozpočtu, přesun finančních prostředků – částku
700.000 Kč na úpravu nám. Svobody přesunout na revitalizaci Stará Obec, kde je možné získat
dotaci z programu modrozelené infrastruktury. O takto navrženém rozpočtovém opatření ZM
hlasovalo.
Usnesení č. 3/XXIII/21: ZM schvaluje rozpočtové opatření města č. 1/2021 dle předloženého
návrhu včetně dodatku k tomuto rozpočtovému opatření – § 2212, p. 6121, mínus 700 tis. a §
3639, p. 6121, plus 700 tis. Kč.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

ad 4) Žádosti
Zastupitelstvo projednalo 7 žádostí majetkového charakteru, o kterých hlasovalo formou
tajného hlasování. Sumarizační listina s výsledky hlasování a hlasovací lístky jsou přílohou
tohoto zápisu.
1. Žádost paní …, …., Pohořelice o odkup pozemku
Usnesení č. 4/XXIII/21: ZM schvaluje odprodej části pozemku p. č. 7069/1 v k. ú. Pohořelice
nad Jihlavou o výměře cca 77 m2 paní …, …, Pohořelice za cenu 200 Kč/m2 bez DPH (dokup)
tak, aby zůstala zachována cesta o šířce 8,5 m. Přesná výměra bude určena geometrickým
plánem, náklady na jeho zhotovení uhradí žadatelka. Záměr byl zveřejněn od 18.01. do
04.02.2021.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
2. Žádost …, …, Pohořelice, o odkoupení pozemku
Usnesení č. 5/XXIII/21: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1926 v k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou o výměře 4 m2, která vzniká dle geometrického plánu č. 2791-235/2020, nově
označená část jako p.č. 1926/2, paní …, …, Pohořelice, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH jako
dokup. Náklady na zhotovení geometrického plánu hradí žadatelka. Záměr prodeje byl
zveřejněn od 22.12.2020 do 08.01.2021.
Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno
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3. Žádost OSP spol. s r.o. Moravský Krumlov, o odkoupení pozemku města
Usnesení č. 6/XXIII/21: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 392/1 o výměře cca 432 m2 a
pozemku p.č. 394 o výměře 171 m2, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou (celkem tedy cca 603
m2) za cenu 1.000 Kč/m2 bez DPH, a to společnosti OSP Moravský Krumlov, spol. s r.o.,
Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 292 62 593. Přesná výměra bude určena
geometrickým plánem, náklady na jeho vyhotovení hradí kupující. Součástí smlouvy kupní
bude i ujednání o zřízení věcného břemene na vodovodní řad a kabel veřejného osvětlení vč.
stožáru, vedoucí přes pozemek p.č. 392/1. Jako oprávněné bude označeno město Pohořelice.
Dále bude upozorněno na stávající vedení energetických a sdělovacích kabelů vedoucí přes
pozemek p.č. 392/1, které jsou zapsány v katastru nemovitostí. Záměr prodeje byl zveřejněn
od 22.12.2020 do 15.01.2021.
Výsledek hlasování: 17 pro, 1 proti, 0 se zdržel – schváleno
4. Záměr prodeje podílu na pozemku města v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
Usnesení č. 7/XXIII/21: ZM schvaluje odprodej ideálního podílu ve výši 6282/61718 k
pozemkům par. č. 886/2 a 886/10 označených v geometrickém plánu č. 2514-75/2018, vše v
katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou, a to panu …, …, Pohořelice za cenu 3.967 Kč
vč. DPH. V ceně jsou zahrnuty i náklady na vyhotovení geometrického plánu a cena pozemku
100 Kč/m2 bez DPH. Záměr prodeje byl zveřejněn od 25.01. do 11.02.2021.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
5. Záměr odprodeje části pozemku 1850 a pozemku 1852 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
Starosta uvedl, že rada města nedoporučila odprodej a uložila připravit návrh úprav příkopu na
pozemku p. č. 1850 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou pro odvod dešťových vod a funkci poldru, tj.
aby sloužil ke krátkodobému zadržení přívalové vody.
Usnesení č. 8/XXIII/21: ZM neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 1850
a pozemku p. č. 1852 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Výsledek hlasování: 17 pro, 1 proti, 0 se zdržel – schváleno
6. Záměr prodeje části pozemku č. 556 v k. ú. Smolín
Usnesení č. 9/XXIII/21: ZM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 556 v k.
ú. Smolín (přístupová cesta).
Výsledek hlasování: 16 pro, 2 proti, 0 se zdržel – schváleno
7. Záměr směny podílu na pozemku p. č. 2165 za pozemek p. č. 2192/1 a část pozemku p.
č. 2118/1, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Starosta k záměru podal více informací. Směna je pro město důležitá z hlediska vlastnictví
pozemků v případě žádosti o dotaci na revitalizaci náměstíčka ve Staré Obci. Mgr. Pařil doplnil,
že pan … již stavební povolení ke stavbě bytového domu má, nepotřebuje parkovací místa.
Návrh na směnu vyšel ze strany města.
Ing. Kudrna uvedl, že směnit pozemek pro parkovací místa před školou je nesmysl z důvodu
bezpečnosti. Starosta uvedl, že návrh je konsensem obou stran.
Bc. Kloudová – pro ni je zásadní, aby pozemky patřily městu a byla možná revitalizace náměstí.
Mgr. Polák – doplnil, že přes náměstí chodí denně cca 600 žáků na obědy, vidí jako velkou
prioritu s územím něco udělat.
Usnesení č. 10/XXIII/21: ZM schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku města p.č. 2192/1 a
části pozemku města p.č. 2118/1, která je v přiloženém geometrickém plánu č. 2816-25/2021
označena nově jako p.č. 2118/7 o výměře 78 m2 za spoluvlastnický podíl na pozemku p.č.
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2165 ve výši 43/45 ve vlastnictví …, …, PSČ 691 23, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Hodnota
pozemků vstupujících do směny je 200,- Kč/m2 bez DPH. Náklad na vyhotovení geometrického
plánu nese město Pohořelice.
Ke směňovanému pozemku, podle geometrického plánu č. 2816-25/2021, označenému nově
jako p.č. 2118/7 o výměře 78 m2 bude v rozsahu 0,3 bm podél vnitřní hrany obrubníku zřízeno
věcné břemeno/služebnost pro vedení, opravu a údržbu obrubníku přiléhající místní
komunikace a dále věcné břemeno/služebnost pro vedení, opravu a údržbu stávajících
inženýrských sítí, a to za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč.
Výsledek hlasování: 17 pro, 1 proti, 0 se zdržel – schváleno

ad 5) Investiční záměr – rekonstrukce objektu bývalé konírny – 17:00 Ing. arch. Kaněk –
veřejné projednání s občany
Starosta v úvodu uvedl, že na investiční záměr – rekonstrukce objektu bývalé konírny je možné
požádal o dotaci, z tohoto důvodu je na dnešním zasedání zařazen tento bod k projednání
s veřejností. Následně předal slovo Ing. arch. Kaňkovi a Ing. arch. Bláhové, kteří představili studii
rekonstrukce objektu bývalé konírny.
Arch. Kaněk se v krátkosti vrátil k úvahám na začátku celé rekonstrukce. S ohledem na havarijní
stav budovy byly provedeny nutné záchranné stavební práce, kterým předcházela jednání
s vedením města a zpracování projektové dokumentace na opravu krovů a střechy, která byla
následně provedena. Podařilo se provést i tepelné izolace, na jaře by se měly stavební práce na
opravách dokončit. Šlo o první etapu rekonstrukce, na kterou navazuje druhá etapa, kompletní
vyčištění a vybourání stávajících betonových podlah a provedení odvětrávaných podlah.
Navazující třetí etapa počítá s dveřními a okenními výplněmi a dokončením rekonstrukce, vše
v závislosti na finančních možnostech města. Dále podrobně hovořil o kompletní rekonstrukci
celé bývalé konírny také ze strany ul. Pšeničné. Uvedl, že k podání žádosti o dotaci je nutné
předložit zpracovaný projekt. Mluvil o přínosu, oáze klidu, kterou město získá kompletní
dokončenou rekonstrukcí.
Starosta upřesnil, o jaké finanční částky se bude v rámci projektu jednat.
Ing. Benkovič – dotaz, zda se v projektu počítá s využitím podkroví. Starosta odpověděl, že se
uvažuje o využití pouze jako depozitář, skladové prostory pro muzejní činnost. Arch. Kaněk
dodal, že z důvodu nedostatku finančních prostředků a časové tísni pro podání žádosti o dotaci
není možné tuto úpravu provést v současné době.
Ing. Benkovič – dotaz na bourací práce, kdo je bude provádět (starosta – bude výběrové řízení
na provádějící firmu), kam mají dát svoje exponáty. Starosta uvedl, že mimo prostory v bývalých
kasárnách, které město spolku poskytlo, dalšími skladovacími prostory město nedisponuje.
Ing. Kudrna – co bude za zasouvacími dveřmi, které se plánují. Arch. Kaněk odpověděl, že se
jedná o venkovní prostor, prostory budou mít podlahové vytápění, aby nevymrzaly základové
spáry.
Ing. Benkovič – dotaz, jaký záměr bude s bývalou konírnou a zda se počítá s prostory pro
Muzejní spolek. Starosta odpověděl, že se počítá s důstojnými prostory pro spolek.
MUDr. Hrabovský – městu chybí trvalá expozice muzejního spolku, která by se opírala o historii
města. Mělo by se na to pamatovat a tuto expozici zřídit. Hovořil o jejím pozitivním přínosu pro
obyvatele.
Usnesení č. 11/XXIII/21: ZM schvaluje Investiční záměr s názvem „Rekonstrukce objektu
bývalé konírny v Pohořelicích – multifunkční dům“. Předmětem Investičního záměru je
revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy
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formou dotace a bezúročného úvěru. Občanská vybavení, která revitalizací vzniknou, jsou
určena převážně pro jiné než hospodářské využití, dle podmínek stanovených v nařízení vlády
č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

ad 6) Různé
- Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Usnesení č. 12/XXIII/21: ZM schvaluje finanční dar ve výši 30.000 Kč pro Hasičský záchranný
sbor Jihomoravského kraje dle podmínek Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
- Návrh Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Starosta uvedl, že došlo ke změně zákona o místních poplatcích a MV ČR vyzvalo obce/města
k vydání nových OZV. Návrh prošel kontrolou dozoru v Brně, sazba poplatku se nemění.
Usnesení č. 13/XXIII/21: ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2021 o
místním poplatku z pobytu dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
-

Regenerace tenisového areálu – TJ Sokol Pohořelice

Starosta podal více informací o programu, ze kterého chce TJ Sokol žádat o dotaci. K žádosti je
nutné doložit zdroj dofinancování. Předal slovo panu Jaromíru Holému, předsedovi tenisového
oddílu.
Pan Holý sdělil, že problém se stávajícím areálem, který je starý 45 let, řeší s městem již 3 roky,
investice do něj za jeho dobu existence vloženy nebyly. Po jednáních se došlo k navrženému
řešení, kde se počítá mimo jiné také s nafukovací halou, třemi kurty a zázemím. Podrobněji se o
návrhu rozmluvil. Areál je na pěkném místě, ale zázemí už neodpovídá dnešním požadavkům,
kurty neodpovídají parametrům pro tenisové soutěže. Vidí to jako jednu z mála příležitostí, jak
tento areál zachránit.
Starosta věří, že město má pro tento sport základnu, vyslovil podporu pro tento záměr.
Zastupitel Langer – projekt se mu líbí, dotázal se na náklady za provoz takového areálu, s
financováním celé akce nebylo počítáno v rozpočtu města.
Starosta – nákladovost na údržbu areálu nedokáže odhadnout, komerční příjem nebude asi
možný z důvodu dotace, jde především o zájmovou činnost, kterou musí podporovat hlavně
město. Předpokládané náklady na realizaci záměru jsou cca 29 mil. Kč, spolufinancování města
by činilo necelých 10 mil. Kč ve dvou platbách, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
Pan Holý – současný provoz areálu stojí cca 100 tis. Kč ročně.
Zastupitel Ing. Kudrna – kdo vlastní pozemky (starosta uvedl, že TJ Sokol Pohořelice), navrhl
zřídit např. věcné břemeno, aby město mělo záruku, že o svou investici nepřijde, kdyby se něco
stalo a TJ Sokol o tento areál přišel.
Ing. Dresler – pokud se podaří areál opravit, natáhne ze širokého okolí hráče tenisu, v Modřicích
je zrušena nafukovací hala, kam chodily stovky lidí. Věří tomu, že „nafukovačka“ na svou činnost
vydělá. Ve Velkých Němčicích je nafukovací hala stále obsazená a její pronájem na hru stojí
nemalé peníze. Jako člen tenisového oddílu se přiklání ke schválení návrhu.
Zastupitel Langer vznesl dotaz, že pokud nejsou finance v rozpočtu, znamená to, že se musí
zrušit jiné plánované akce.
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Starosta odpověděl, že je zatím předčasné toto řešit, možná se podaří zajistit jiné příjmy, se
kterými jsme dosud nepočítali, nebo ušetřit v rámci výběrových řízení na jiných akcích.
Paní Štěpánková – trenérka tenisu, informovala, že v současné době je cca 30 tenistů, proběhl
větší nábor předškolních dětí, v současnosti se trénuje v tělocvičně ZŠ a na Sokolovně. Je
problém sehnat místo pro trénování. Podle informací ví, že hala se z pronájmu dá zaplatit do 3
let. Naplnění haly podle ní nebude problém, dětem i rodičům se tenis líbí a je o hraní zájem.
Zastupitelka Bc. Kloudová – lidé, kteří se věnují tenisu, neberou za to žádné příspěvky, je to
záslužná činnost, zaslouží si nový areál.
Zastupitel Mgr. Veselý – areál má svou historii, získání finančních zdrojů by mělo mít zelenou.
Paní Weiterová – na tréninky chodí i celé rodiny a tráví tam 3 až 4 hodiny, vlastními silami
zajišťují malé občerstvení i provoz sociálního zařízení. Líbí se jim tam, areál by si za tu svou éru
zasloužil opravit. Rádi by také požádali o podporu města.
Mgr. Nápravník – jako učitel tělesné výchovy, uvedl, že děti dnes mají nadváhu, a mít možnost,
kde sportovat, je pro děti super, město nemá tolik sportovních nabídek, basketbal i workout by
měly být i pro širokou veřejnost.
Paní Světlíková – uvedla, že tenisové kurty založil pan Miloš Rouzek, st. (Paní Weiterová
doplnila, že i pan Welzl).
Mgr. Polák – šance na získání dotace je veliká, florbalistů je v počtu 80 až 100 aktivních hráčů
a město jim přispívá 20-30 tis. Kč ročně. Co se týče tenistů, základna se rozrůstá, ze strany
města jsou příspěvky v současné době minimální.
Mgr. Janičatová – zmínila, že její prababička byla také spoluzakladatelkou tenisu, je důležité,
aby město otevřelo maximum nabídek pro sport a volný čas. I Sokol by se měl snažit na tom
vydělat, provoz bude nákladný. Bylo by dobré, aby se všichni na těchto činnostech podíleli.
MUDr. Hrabovský – myslí si, že kapacita areálu bude naplněna, také pracoval několik let
s mládeží. Město by si mělo dát finanční limit při poskytování podpory, pod který by už nemělo
jít. Podporovat ano, ale do určité hranice. Doba bude těžká, jsou velké deficity v ekonomice
s ohledem na současný stav.
Ing. Dresler – pokud se areál podaří zbudovat, nafukovací hala i kurty si vydělají na celoroční
provoz.
Pan V. Hlaváček – každý rodič, když se rozhoduje, na jaký sport dát svoje dítě, využije možností,
které se nabízí v místě jejich bydliště.
Usnesení č. 14/XXIII/21: ZM schvaluje spolufinancování města Pohořelice u projektu sportovní
organizace TJ Sokol Pohořelice, Tyršova 560, Pohořelice, IČ: 18511228, jakožto žadatele o
dotaci z Národní sportovní agentury na investiční akci „Regenerace tenisového areálu – TJ
Sokol Pohořelice“, z dotačního programu č. 162 52 – Regionální sportovní infrastruktura 20202024, Výzva č. 13/2020 č.j.: NSA-0007/2020/D/5 ze dne 7. prosince 2020. Předpokládaná
spoluúčast města činí pro rok 2021 částku 4.584.570,- Kč a pro rok 2022 částku 5.000.000,- Kč.
Finanční prostředky budou uvolněny na účet TJ Sokol Pohořelice až po získání rozhodnutí o
schválení poskytnutí dotace z dotačního programu a v souladu s ním.
Výsledek hlasování: 16 pro, 1 proti, 1 se zdržel – schváleno
Pan Holý – poděkoval za schválení spolufinancování projektu městem, přislíbil spolupráci ze
strany členů tenisového oddílu.
- Doplnění změny č. 1 územního plánu – upravení změny č. 1.4
Mgr. Pařil oznámil střet zájmu.
Usnesení č. 15/XXIII/21: ZM schvaluje dle ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona pořízení změny
č. 1 Územního plánu Pohořelice zkráceným postupem – upravená změna č. 1.4.
Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno
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- Programové prohlášení Rady města Pohořelice pro rok 2021
Zastupitel Jančák – kdo jsou koaliční partneři zastupitelstva, kteří předkládají toto prohlášení, je
to podle něj nesmysl, žádná koalice neexistuje. Starosta se pokusil vysvětlit dotaz zastupitele
Jančáka politicky.
Dále starosta vyčíslil předpokládané náklady a zdroje financování (dotace, úvěr, vlastní zdroje
města) na jednotlivé investiční akce uvedené v programovém prohlášení.
Ing. Dresler – dotaz, zda se zvažuje dokoupení pozemků kolem mokřadu. Starosta upřesnil, že
se jedná o jiný mokřad ve Smolíně (směr Medlov). Pan Dresler myslí mokřad u dolní cesty do
Smolína, který řeší pan Martiško. V krátkosti se starosta ještě zmínil o mokřadu v Nové Vsi.
Usnesení č. 16/XXIII/21: ZM bere na vědomí Programové prohlášení rady města Pohořelice
pro rok 2021.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
- Informace o kamerovém systému ve městě
1.místostarosta Mgr. Pařil – podal bližší informace o optické síti ve městě. Město propojilo
několik svých budov optickou sítí. Dosud chybí ZŠ Dlouhá, sportovní hala a SVČ. Dále seznámil
přítomné s kamerovým systémem ve městě. Celý kamerový systém bude propojen s Policií ČR.
Starosta doplnil – že státní policie bude mít kamerový systém 24 hodin v on-line provozu.
Paní Světlíková – upozornila, že problémová mládež se shlukuje u ZUŠ.
Mgr. Polák – připomněl, že je hluché místo před budovu ZŠ Lidická, lavičky – kamera bude
doplněna.
Usnesení č. 17/XXIII/21: ZM bere na vědomí stav kamerového systému a optické sítě města
Pohořelice.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
- Informace o úsekovém měření ul. Dlouhá
1.místostarosta Mgr. Pařil uvedl, že na základě požadavku města, bylo provedeno měření
rychlosti vozidel na ul. Dlouhá. Podle vyhodnocení je zbytečné úsekové měření na této ulici
instalovat. Zmínil se, že finance vybrané na pokutách za rychlost se opětovně investují do
dopravního řešení ve městě. V současnosti se řeší měření rychlosti ve Vranovicích, Branišovicích
a Smolíně.
Usnesení č. 18/XXIII/21: ZM bere na vědomí Statické vyhodnocení dopravy na ulici Dlouhá,
zpracované společností CAMEA spol. s r.o. v prosinci 2020 a souhlasí se závěrem studie, že
v dané lokalitě nebude zařízení pro měření rychlosti umísťováno.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
- Informace o Metodice Městské policie Pohořelice
Starosta podal více informací o činnosti městské policie (MP), o navýšení strážníků na celkový
počet 6 až 7, aby byly zajištěny i odpolední směny. Dále se zabýval obsahem vypracované
metodiky městské policie, kterou předkládá velitel strážníků Ing. Pirnus.
Ing. Kudrna – upozornil, že mládež chodí ven večer a hospody se zavírají po desáté hodině, tyto
směny do 21 hod. jsou k ničemu.
Starosta uvedl, že není dostatečný počet strážníků na zajištění směnného provozu i v noci.
V minulosti se osvědčily společné noční směny MP a PČR z pátka na sobotu nebo soboty na
neděli.
Usnesení č. 19/XXIII/21: ZM bere na vědomí metodiku Městské policie Pohořelice.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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- Odkoupení akcií Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. městem od obce Borkovany
Starosta v úvodu sdělil, že návrh na odkup akcií předložil na základě podnětu obce Borkovany.
Usnesení č. 20/XXIII/21: ZM pověřuje starostu města jednat s obcí Borkovany, IČ: 002 83 029,
o odkoupení akcií společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČ: 494 55 168, městem
Pohořelice. Výsledek jednání předloží starosta na zasedání zastupitelstva města k projednání.
Výsledek hlasování: 16 pro, 2 proti, 0 se zdržel – schváleno

ad 7) Interpelace zastupitelů
Zastupitel Langer – požádal o nasvětlení přechodů pro chodce ve městě, hlavně u ZŠ Lidická, a
v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení počítat s přechodem na ul. Znojemská (u prodejny
Domácí dílna). Na ul. Znojemská byla provedena přípojka vody přes chodník, je tam výkop –
zajistit bezpečnost chodců.
MUDr. Hrabovský – dotaz na opravu mostu přes řeku Jihlavu u Smolína, doporučil hlídat stav
mostu, neví, kdo ho tak devastuje. Štít u kaple ve Smolíně – padá omítka i na občany, požádal
město o opravu. Požádal zajistit úklid příkopů na horní cestě do Smolína. I městská policie by
měla dohlížet na tuto situaci a zajistit pořádek. Dotaz na zpevnění zadní cesty ve Smolíně za
zahradami – požádal město o zajištění.
Ing. Svoboda – oprava fasády je záležitostí místní farnosti, iniciativa by měla jít od pana faráře,
město nemůže opravovat cizí majetek.
MUDr. Hrabovský uvedl, že měl za to, že kaple patří městu, hovořil s farářem o problému
několikrát, bude s ním opět jednat, o výsledku jednání bude město informovat. Dále poděkoval
městu za zrestaurování čtyř obrazů křížové cesty.
Starosta přislíbil pomoc s opravou kaple.
Starosta
- poděkoval SVČ za zajištění služby pomoc s registrací očkování seniorů a informoval o
podobné službě, kterou zajišťuje JMK,
- podal informace o systému očkování seniorů v JMK, o pilotním projektu v Těšanech,
který rozbouřil starosty, o následné korespondenci hejtmana JMK týkající se problému
s očkováním. Výsledkem je, že se ve městech zatím očkovat nebude, město nemůže
v této věci nijak pomoci, protože mu to není umožněno. Jediné, co může město
nabídnout seniorům je zajistit dopravu na očkování a zpět službou Seniortaxi.
Mgr. Dudová – mluvila o registraci svých rodičů, registrace se podařila, dosud však nedošla
žádná odezva ze systému. Dotázala se na počet naočkovaných seniorů ve městě.
Starosta uvedl, že takový přehled město nemá.
Mgr. Janičatová – podala bližší informace o pomoci seniorům s očkováním, kterou SVČ nabízí,
dosud registrovali 30 seniorů, z toho 6 je už naočkováno.

Starosta
- informoval o změně velitele obvodního oddělení Policie ČR k 31.12.2020, kdy Mgr.
Rouzek odešel do civilu, novým velitelem je Mgr. Třešňák. Proběhla společná schůzka se
zástupci města i městské policie o vzájemné spolupráci a pomoci,
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-

-

informoval o zastřešení autobusové zastávky na Ústředním hřbitově v Brně, město
nechalo umístit dvě lavičky,
informoval o záchranné akci mladé dívky, bezdomovkyně, která přebývala u
supermarketu COOP Jednota. Ve spolupráci se sociálním odborem, městskou policií,
záchrannou službou a organizací Práh jižní Morava, z.ú. se podařilo dívku umístit do
zdravotnického zařízení,
informoval o odchodu starosty obce Pohořelice pana Němečka do důchodu.

ad 8) Diskuse občanů
Paní Světlíková – upozornila na smazané přechody pro chodce na okružní křižovatce
Pan Maršálek – dotaz na předání myslivny skautům
Odpověď starosty – přechody budou znovu vyznačeny. Budovu myslivny bude Myslivecký
spolek nyní předávat městu, čemuž předchází uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny na
základě dnes schváleného rozpočtového opatření č. 1/2021. Dojde také k nejnutnějším
opravám. Předpoklad předání myslivny Skautům je v průběhu měsíce března 2021.
Mgr. Smejkalová – dotázala se, zda jsou na webu města všechny zápisy komisí rady města.
Informovala o zápisu kroniky za rok 2007 a 2008, který nyní zpracovává a požádala Mgr.
Dudovou o provedení zápisu v kronice za rok 2003.
Starosta odpověděl, že Mgr. Babčanová osloví předsedy komisí ohledně doplnění všech zápisů
ze schůzí komisí rady města.
Ing. Dresler – požádal více informací k budování chodníků ve Smolíně, což je problematické
téma už mnoho let. Dále řešil údržbu potoka ve Smolíně. Obcházel místní občany, zdali by byli
ochotni udržovat potok a finančně přispět na jeho údržbu, 50 % z nich bylo pro. Oslovil pana
Dubského ohledně vypracování nabídky na úklid potoka. Kdyby se to podařilo, zda by město na
tuto akci přispělo.
Starosta odpověděl, že dosud nejsou známy bližší informace, žádost o dotaci na chodníky je již
podruhé podána na SFDI, čeká se na výsledek. Výše příspěvku od města na údržbu potoka je
závislá na předloženém rozpočtu panem Dubským, dosud nebyl předložen.

ad 9) Závěr
Závěr XXIII. zasedání ZM provedl starosta v 19:51 hod., další zasedání ZM bude dle
harmonogramu dne 07.04.2021 v 16:00 hod.

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města
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Ověřovatelé zápisu: Mgr. Monika Janičatová

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

František Beneš

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

Zapsala a zpracovala: Mgr. Renata Babčanová
Zápis zpracován: 17.02.2021

Přílohy:
prezenční listina zastupitelů a občanů
Žádosti, hlasovací lístky a sumarizační listina s výsledky hlasování
Rozpočtové opatření města č. 1/2021 vč. doplňku
Návrh OZV města č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
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