Město Pohořelice
Zápis
ze XXIV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 07.04.2021
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. V krátkosti připomněl mimořádná opatření dle Usnesení vlády.
Uvedl, že ZM je usnášeníschopné a omluvil zastupitele P. Rybeckého. Pro účely zpracování
zápisu se pořizuje zvukový záznam, proto požádal, aby každý hovořil na při pravený mikrofon.
V krátkosti připomněl fungování nového hlasovacího systému, a způsob, jak můžou zastupitelé
žádat o slovo. Dále předložil návrh na doplnění programu v bodu 5. Žádosti – výkup pozemků ve
Smolíně – mokřad (poř. č. 12 a 13), směna nemovitostí s ČR-Lesy ČR (poř. č. 11). O upraveném
programu zastupitelé hlasovali.
Usnesení č. 1/XXIV/21: ZM schvaluje program v tomto znění:
1. Zahájení
2. Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Jednací řád Zastupitelstva města Pohořelice – aktualizace
4. Rozpočtové opatření města č. 2/2021
5. Žádosti
- Záměr prodeje části pozemku p. č. 7069/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- Odprodej pozemku p. č. 283/40 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- Odprodej pozemku p. č. 283/41 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- Odprodej pozemku p. č. 283/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- Směna pozemků v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- Záměr prodeje pozemku p. č. 2196 a části pozemku p. č. 2199/1, vše v k. ú. Pohořelice nad
Jihlavou
- Výkup pozemků ve Smolíně – mokřad
- Záměr prodeje části pozemku p. č. 158/3 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- Sběrný dvůr – nabytí nemovitosti výstavbou
- Směna nemovitostí s ČR-Lesy ČR
6. Různé
- Dotační program na podporu sociálních služeb v roce 2021
- Poskytnutí dotací pro sociální služby z rozpočtu města na rok 2021
- Doplnění zadání změny č. 1 Územního plánu města Pohořelice
- Program rozvoje města – aktualizace
- Přehled čerpání dotací za programovací období 2014-2020
- Představení studie MŠ Znojemská
- Žádost o posouzení nutnosti kácení stromů ve Smolíně
7. Interpelace zastupitelů
8. Diskuse občanů
9. Závěr

Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Starosta Bc. Novák, vyzval zastupitele k uctění památky zesnulého starosty obce Loděnice pana
Bc. Karla Kampase minutou ticha.
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Dále přivítal nového zastupitele Ing. Ladislava Bulína, který nahradil Petra Kohúta. Pan Kohút
rezignoval na svůj mandát zastupitele ke dni 25.02.2021.

ad 2) Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 2/XXIV/21: ZM jmenuje volební komisi ve složení zastupitel P. Hemala, Mgr.
Polák, MBA a F. Jančák, určuje za ověřovatele zápisu zastupitele J. Dočekala a V. Langera. ZM
bere na vědomí určení zapisovatelky Mgr. Renaty Babčanové.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Starosta uvedl, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zastupitelstva Mgr. Janičatová a p.
Beneš zápis ověřili a zápis byl zveřejněn.

ad 3) Jednací řád Zastupitelstva města Pohořelice
Starosta uvedl hlavní změny v novém Jednacím řádu zastupitelstva města.
Místostarosta Mgr. Pařil předložil protinávrh, doplnění jednacího řádu v čl. XV – on-line přenos
zasedání ZM.
Starosta – uvedl, že se rada města na protinávrhu místostarosty Mgr. Pařila neshodla a nepřijala
usnesení, neboť nebyla pro návrh získána většina.
Mgr. Rouzek – podal protinávrh doplnit v čl. III Jednacího řádu „…materiály se zasílají v papírové
podobě na žádost zastupitele“. Měl připomínku k tajnému hlasování – proč je nutné hlasovat
tajně, on s veřejným hlasováním problém nemá, navrhl v čl. IX odst. 3 vypustit větu “Hlasování
o záležitostech majetkoprávního charakteru je tajné.“ a ponechat větu „Tajné hlasování jen na
návrh zastupitele.“
Nejprve zastupitelé hlasovali o protinávrzích Mgr. Rouzka:
Návrh usnesení /XXIV/21: ZM schvaluje nový Jednací řád Zastupitelstva města Pohořelice
s vypuštěním tajného hlasování v bodě 9, ponechat „…tajné hlasování pouze na žádost
zastupitele“. Tímto se ruší jednací řád ze dne 18. 11. 2015.
Výsledek hlasování: 6 pro, 13 proti, 1 se zdržel – nebylo přijato usnesení
Usnesení č. 3/XXIV/21: ZM schvaluje nový Jednací řád Zastupitelstva města Pohořelice
s doplněním „…materiály se zasílají v papírové podobě na žádost zastupitele“. Tímto se ruší
jednací řád ze dne 18.11.2015.
Výsledek hlasování: 19 pro, 1 proti, 0 se zdržel – schváleno
Dále se hlasovalo o protinávrhu Mgr. Pařila:
Návrh usnesení č. /XXIV/21: ZM schvaluje nový Jednací řád Zastupitelstva města Pohořelice
včetně on-line přenosu při zasedání. Tímto se ruší jednací řád ze dne 18. 11. 2015.
Výsledek hlasování: 6 pro, 12 proti, 2 se zdrželi – nebylo přijato usnesení

ad 4) Rozpočtové opatření města č. 2/2021
Starosta krátce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření. RM doporučuje
opatření schválit. Vyzval předsedu finančního výboru ke sdělení stanoviska.
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Mgr. Rouzek – jako předseda finančního výboru sdělil, že finanční výbor projednal rozpočtové
opatření č. 2/2021 a doporučil ho ZM schválit.
Starosta požádal o doplnění RO – v příjmech p. 4216 +109.000 Kč – dotace VO EFEKT a ve
výdajích § 3421, p. 6121 +109.000 Kč – nová dětská hřiště, dále ve výdajích ř. 719 pořízení
pozemků § 3636, p. 6130 – navýšení částky o 983.800 Kč a ve financování ř. 1030 změny stavy
KBÚ bez OSFA na p. 8115 navýšení částky, resp. ponížení o 983.800 Kč.
Diskuse:
Mgr. Pařil – zdůvodnil, proč se vypouští 2 mil. Kč na podporu lékařů ve městě. V současné době
zdravotní pojišťovny nechtějí uzavírat s lékaři nové smlouvy (např. rentgen). Město se přesto
bude snažit vést další jednání.
Usnesení č. 4/XXIV/21: ZM schvaluje rozpočtové opatření města č. 2/2021 dle předloženého
návrhu včetně doplnění uvedených starostou.
Výsledek hlasování: 19 pro, 1 proti, 0 se zdržel – schváleno

ad 5) Žádosti
Zastupitelstvo projednalo 13 žádostí majetkového charakteru, o kterých hlasovalo formou
tajného hlasování. Sumarizační listina s výsledky tajného hlasování je přílohou tohoto zápisu.
1. Záměr odprodeje části pozemku p. č. 7069/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
Usnesení č. 5/XXIV/21: ZM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 7069/1
o výměře cca 14 m2 tak, aby zůstala šíře komunikace min. 8,0 bm za cenu 200 Kč/m2 bez DPH
(jako dokup). Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. Náklady na jeho
zhotovení uhradí žadatel.
Výsledek hlasování: 17 pro, 1 proti, 2 se zdrželi – schváleno
2. Odprodej pozemku města p.č. 283/40 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
Usnesení 6/XXIV/21: ZM schvaluje odprodej pozemku p. č. 283/40 o výměře 24 m2 v k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou paní …, …, Pohořelice za cenu 200 Kč/m2 bez DPH jako dokup. Záměr
prodeje je zveřejněn od 03.03. do 20.03.2021.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
3. Odprodej pozemku města p. č. 283/41 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
Usnesení č. 7/XXIV/21: ZM schvaluje odprodej pozemku p. č. 283/41 o výměře 18 m2 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou paní …, …, Pohořelice za cenu 200 Kč/m2 bez DPH jako dokup. Záměr
prodeje je zveřejněn od 03.03. do 20.03.2021.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
4. Odprodej pozemku města p. č. 283/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
Usnesení č. 8/XXIV/21: ZM schvaluje odprodej části pozemku p. č. 283/1 o výměře
cca 25 m2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou manželům …, …, Pohořelice za cenu 200 Kč/m2 bez
DPH jako dokup. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, náklady hradí kupující.
Záměr prodeje je zveřejněn od 03.03. do 20.03.2021.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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5. Směna pozemků v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
Usnesení č. 9/XXIV/21: ZM schvaluje směnu 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. 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. Záměr směny je zveřejněn od 25.02.
do 13.03.2021.
Výsledek hlasování: 17 pro, 2 proti, 1 se zdržel – schváleno
6. Záměr prodeje pozemku p. č. 2196 a části pozemku p.č. 2199/1, vše v k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou.
Starosta doplnil, že RM na svém jednání rozšířila záměr prodeje o část pozemku p. č. 2199/1
v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Mgr. Veselý oznámil střet zájmu.
Usnesení č. 10/XXIV/21: ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2196 a části
pozemku 2199/1 o výměře cca 25 m2, oba v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Výsledek hlasování: 15 pro, 3 proti, 2 se zdrželi – schváleno
7. Výkup pozemku ve Smolíně – mokřad
Usnesení č. 11/XXIV/21: ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 2762 v k.ú. Smolín o výměře
919 m2 od pana …, č.p. …, 684 01 Heršpice za cenu 57,- Kč/m2, tedy celkem 52.383,- Kč.
Výsledek hlasování: 17 pro, 1 proti, 2 se zdrželi – schváleno
8. Výkup pozemku ve Smolíně – mokřad
Usnesení č. 12/XXIV/21: ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 2763 v k.ú. Smolín o výměře
918 m2 od paní …, …, za cenu 57,- Kč/m2, tedy celkem 52.326,- Kč.
Výsledek hlasování: 16 pro, 2 proti, 2 se zdrželi – schváleno
9. Záměr prodeje části pozemku 158/3 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
Ing. Kudrna – dotaz, zda prodeji bude předcházet vybudování chodníku (starosta potvrdil, že
k uzavření kupní smlouvy dojde až po vybudování chodníku)
Usnesení č. 13/XXIV/21: ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku 158/3 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou o výměře cca 46 m2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým
plánem. Náklady na jeho zhotovení uhradí žadatel.
Výsledek hlasování: 18 pro, 2 proti, 0 se zdržel – schváleno
10. Sběrný dvůr – nabytí nemovitosti výstavbou
Starosta informoval o proběhlém výběrovém řízení na zbudování sběrného dvoru, vysoutěžena
byla cenová nabídka firmy SET-stavby s.r.o. Výstavbou město nabude nemovitost.
Usnesení č. 14/XXIV/21: ZM schvaluje nabytí hmotné nemovité věci, ke kterému dojde
výstavbou
akce:
„Sběrný
dvůr
Pohořelice“
s dotací
od
OPŽP,
EIS
CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012003.
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Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
11. Směna nemovitostí s ČR-Lesy ČR
Usnesení č. 15/XXIV/21: ZM schvaluje směnu části pozemku města p.č. 2711 (nově p.č.
2711/3) v k.ú. Smolín o zůstatkové výměře 45.564 m2 (do směny nevstupuje nově označená
p.č. 2711/4 o výměře 525 m2 kolem kaple Panny Marie, nově označená p.č. 2711/6 o výměře
139 m2 kolem upomínky sv. Huberta a nově označená p.č. 2711/8 o výměře 2.319 m2 pro alej
podél obecní cesty, vše v k.ú. Smolín) za nemovitosti ve vlastnictví ČR-Lesy ČR, s.p., IČ:
42196451, a to p.č. 407/1, p.č. 407/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p.č.
2691, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost a p.č. 2692, vše v k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou.
Cena nemovitostí byla zjištěna znaleckým posudkem č. 5012-18/2021 zpracovaným znalcem
Ing. Jaroslavem Bendou, Ph.D., Tábor 24, 691 06 Velké Pavlovice ze dne 18.02.2021, ve
kterém je cena zjištěná pozemku města p.č. 2711/3 stanovena ve výši 191.514,01 Kč. Cena
nemovitostí ČR-Lesy ČR, s.p. je zjištěna ve výši 925.219,06 Kč. Rozdíl těchto hodnot ve výši
733.705,05 Kč město ve směně lesům doplatí.
Cena obvyklá pozemku města dle znaleckého posudku činí 1.822.560,- Kč. Dle zákona o
obcích, § 39 odst. 2, město nakládá s nemovitostmi s cenou, která je v daném místě a čase
obvyklá. Lesy ČR, s.p. dle svého zákona požadují směnu v hodnotě cen zjištěných. Z tohoto
důvodu vzniká odchylka od ceny obvyklé, která dle zákona o obcích, § 39 odst. 2, musí být
zdůvodněna, jinak je právní jednání neplatné.
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé, tj. rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou zjištěnou
pozemku města, činí 1.631.045,99 Kč:
Město Pohořelice směnou sleduje vedle ekonomického zájmu, také jiný důležitý zájem města,
a to zachování a rozvoj podmínek pro činnost TJ Dynamo Velký Dvůr na pozemcích p.č. 2691 a
2692 a rozvoj školství a volnočasových aktivit na pozemcích p.č. 407/1 a 407/2 v Pohořelicích.
Náklady na vyhotovení geometrických plánů pro oddělení pozemků nevstupujících do směny
nese město Pohořelice. Záměr směny byl zveřejněn po dobu 15 dnů, a to od 18.05. do
04.06.2020.
ZM tímto revokuje usnesení ze dne 02.09.2020, č. 14/XIX/20.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno
12. Výkup pozemku ve Smolíně – mokřad
Usnesení č. 16/XXIV/21: ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 2761 v k.ú. Smolín o výměře
1836 m2 od paní …, …, za cenu 57,- Kč/m2, tedy celkem 104.652,- Kč.
Výsledek hlasování: 16 pro, 2 proti, 2 se zdrželi – schváleno
13. Výkup pozemku ve Smolíně – mokřad
Usnesení č. 17/XXIV/21: ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 2818 v k. ú. Smolín o výměře
2226 m2 od spoluvlastníků rodiny …, za cenu 57 Kč/m2, tedy celkem 126.882 Kč.
Výsledek hlasování: 15 pro, 1 proti, 4 se zdrželi – schváleno

ad 6) Různé
- Dotační program na podporu sociálních služeb v roce 2021
Usnesení č. 18/XXIV/21: ZM schvaluje Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního
předpisu „Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2021" včetně příloh a
ukládá uveřejnit program na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup.
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Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
- Poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2021
Usnesení č. 19/XXIV/21: ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice s poskytovateli sociálních služeb tvořících
minimální síť ORP Pohořelice na rok 2021 ve výši uvedené v tabulce č. 1, sloupec č. 4 „Výše
dotace v Kč“ a to při dodržení podmínek dotačního programu „Podpora sociálních služeb na
území ORP Pohořelice v roce 2021“.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

- Doplnění zadání změny č. 1 ÚPD města
Starosta jednotlivé dílčí změny, které jsou navrženy na doplnění změny č. 1 územního plánu
města, na grafických návrzích blíže popsal.
MUDr. Hrabovský – dotaz na vymezení prostoru v k.ú. Smolín, co by se stalo, kdyby se změna
neschválila. Starosta vysvětlil, že doplnění č. 1.10.1., 1.10.2. a 1.10.3. jsou přebírána ze Zásad
územního rozvoje Kraje, je povinností města tyto zásady do svého územního plánu převzít,
v opačném případě by se pravděpodobně Kraj nebo ŘSD uvedeného domáhali soudní cestou.
Usnesení č. 20/XXIV/21: ZM schvaluje dle ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona rozšíření
obsahu pořizované změny č. 1 Územního plánu Pohořelice zkráceným postupem o dílčí změny
č. 1.6 až 1.11 dle návrhu. ZM tímto doplňuje usnesení č. 16/XVII/20 ze dne 13.05.2020.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno
- Program rozvoje města – aktualizace
Usnesení č. 21/XXIV/21: ZM schvaluje aktualizaci Programu rozvoje města Pohořelice dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel – schváleno
- Přehled čerpání dotací
Usnesení č. 22/XIV/21: ZM bere na vědomí přehled čerpání dotací za programovací období
2014-2020.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 2 nehlasovali – vzato na vědomí
- Žádost pana …, … o posouzení nutnosti kácení stromů
Starosta podal informace o čištění smolínského potoku ve Smolíně, se kterým souviselo i kácení
stromů podél jeho břehu, které organizoval pan …. Na pokyn starosty se neměly pokácet
všechny stromy, bohužel přesto byly pokáceny. Starosta doplnil, že Povodí Moravy je
vlastníkem pozemku a tedy i pokácených stromů.
MUDr. Hrabovský – pan … mu situaci oznámil, město by mělo dělat všechno pro to, aby se to
neopakovalo. Nejedná se o potok, ale struhu, lidem jsou sdělovány polopravdy, oni nevědí, že
se o tuto struhu budou muset následně starat, nejde jenom o vyčištění, ale o zprůtočnění
struhy. Kdyby se čištění provádělo pravidelně, nemuselo k dané situaci dojít. Není možné, aby
kdokoli kdekoli v obci kácel stromy.
Usnesení č. 23/XIV/21: ZM bere na vědomí žádost pana …, … ohledně kácení stromů ve
Smolíně.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 2 se zdrželi – vzato na vědomí
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- Představení studie MŠ Znojemská
Starosta představil novou studii mateřské školy na ul. Znojemská. Rozpočet na výstavbu nové
budovy MŠ je cca 160 mil. Kč bez DPH. Informoval o tom, jak by probíhalo výběrové řízení na
zadání projektové dokumentace.
Starosta vyzval ředitelku MŠ paní Bc. Kloudovou, zda má předběžné informace k počtu zájemců
o nástup do školky.
Zastupitelka Bc. Kloudová – její letošní odhad je 100 žádostí o přijetí dítěte do školky, z toho 80
má nárok na přijetí, tj. k 01.09. děti starší 3 let. Celkem má volných 70 míst. Vzhledem
k současné situaci může těch žádostí být méně. Další kapacity na rozšíření školky už nejsou.
Starosta připomněl, že město má zpracovaný demografický vývoj od MAS Podbrněnsko, který
předpokládá nárůst počtu dětí ze současných cca 210 do roku 2030 na cca 360.
Ing. Mlýnková – zpracovaný demografický vývoj slouží jako podklad pro žádosti o dotace
v oblasti školství. Pokud chce město získat dotaci na novou školku, je také nutné mít
zpracovanou projektovou studii pro územní rozhodnutí včetně stavebního povolení, které je
nutné doložit k žádosti o dotaci.
Zastupitel Langer – návrh se mu líbí, dosud však pozemek není města, jaké hrozí riziko, kdyby se
pozemek nesměnil s Lesy ČR a město bude investovat do projektové dokumentace.
Starosta – souhlasí s poznámkou pana Langera, vše je nutné správně načasovat. Bude se jednat
o několik stupňů projektové dokumentace (DÚR, DSP, DPS). Další podmínkou umístění školky je
zapracování do územního plánu města.
Ing. Svoboda – město by mělo dostat mandát od ZM, aby co nejdříve zahájilo jednání
s projektanty, také v návaznosti na vyhlášené dotační tituly. Současně se domnívá, že je dobře,
že zatím nebyl územní plán schválen, neboť směna s Lesy ČR by byla ještě méně výhodná.
Mgr. Pařil – dnes se nejedná o tom zadat veřejnou zakázku, příprava zadávací dokumentace na
výběrové řízení pro projekt bude trvat nejméně dva měsíce.
Starosta předložil návrh usnesení, o kterém zastupitelé hlasovali.
Usnesení č. 24/XIV/21: ZM pověřuje vedení města zajištěním výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace pro Mateřskou školu na ul. Znojemská.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 2 se zdrželi – vzato na vědomí

ad 7) Interpelace zastupitelů
Mgr. Janičatová – požádala o obnovení nástřiku přechodu pro chodce na kruhovém objezdu, o
úpravu místa s kontejnery na odpad na ul. Pšeničná, je tam nepořádek.
M. Vašuta – dotaz na časový horizont dodělání chodníků a veřejného osvětlení na ul.
Znojemská, zda se počítá s chodníkem i na druhé straně, směrem od samoobsluhy COOP.
Odpověď starosty – je zpracovaná projektová dokumentace na chodníky po obou stranách ul.
Znojemská včetně smíšené cyklostezky. V současné době se čeká na E.ON, až položí nadzemní
vedení NN do země, po odstranění sloupů město zahájí výstavbu. Město se bude snažit o získání
dotace na tuto akci. Nyní nedokáže říct časový harmonogram akce, který se odvíjí od dotačního
řízení.
Místostarosta Mgr. Pařil – doplnil, že je připraveno stavební povolení na stávající část chodníků,
na druhé straně ulice bude město žádat o stavební povolení na smíšenou cyklostezku, která
povede od domu manž. Šťastných až k supermarketu Coop.
Místostarosta Ing. Svoboda – zmínil se o podmínkách dotace na chodníky. K přechodům pro
chodce na okružní křižovatce uvedl, že vodorovné dopravní značení bude provedeno do konce
dubna při příznivých klimatických podmínkách.
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Místostarosta Mgr. Pařil – všechna sběrná místa na odpad budou upravena, snaží se najít
vhodné řešení na jejich zakrytí a zastřešení.
Mgr. Dudová – informovala, že občané Chaloupek vysbírali na hrázi odpadky, žádají o umístění
pevnějších odpadkových košů, upozornila na rozházené igelity podél Mlýnského náhonu Na
Hrázkách, vyzvat firmy z průmyslové zóny, aby tento odpad uklidily.
Mgr. Janičatová – v Chaloupkách je špatné osvětlení, zda se počítá v rámci plynofikace
s opravou nebo novým osvětlením.
Odpověď Ing. Svobody – záměrem města je posílení osvětlení zatím na ul. Lázeňská. V dalších
ulicích je problém s umístěním sloupů a trasy kabelu VO s ohledem na stávající inženýrské sítě,
ale problém řeší.
Zastupitel Vašuta – připomínky k městskému parku: jeho slovy „děs a hrůza“, přenášení laviček,
některé jsou zdevastované, nepořádek. Navrhl zvážit možnost uklidit park nějakými
dobrovolníky, i když je složitá doba.
Odpověď místostarosty Mgr. Pařila – město je dohodnuto se Skauty na úklidu na Den země
23.04.-24.04.2021. V knihovně budou připraveny odpadkové pytle pro občany, kteří budou mít
zájem uklízet. Zmínil se o probíhající potravinové sbírce. K parku uvedl, že dle komentářů na
facebooku se hodně občanů do parku bojí chodit, navrhují kamerový systém a osvětlení. Položil
zastupitelům otázku, zda chtějí, aby město mělo lesopark se zvířaty nebo městský park
s kamerami a osvětlením.
Zastupitel Beneš – odpad kolem výstavby domů Malého Vinohradu byl při větrném počasí
rozfoukán po areálu bývalých kasáren, požádal o úklid kolem kontejnerů na odpad v kasárnách.
Mgr. Polák – vyjádřil se k situaci v parku – u „Kola“ odstranili schody k Paarovu zámečku, kvůli
vandalismu, čímž zřejmě posunuli problém s mládeží dál do parku. Upozornil, že parkoviště u
zdravotního střediska bylo zadarmo po dobu nouzového stavu, který teď končí.
MUDr. Hrabovský – městský park není přírodní rezervace, byl založen pro lidi a děti, aby si zde
odpočinuli, je nutné zde udržovat čistotu a pořádek. Podél staré silnice do Smolína je hrozný
nepořádek, hlavně igelitový odpad, což jsou hrozně jedovaté látky, které se dostávají do půdy
při sekání trávy, následně do potravy zvířat. Opakovaně na tento nepořádek upozorňuje. Něco
je na našem území špatně a apeluje, aby se s tím něco dělalo. Líbí se mu, jak se opravuje
budova knihovny ve Smolíně a upravuje se její okolí. Smolínští občané si všimli, že se objevují na
smolínském kopci u kapličky a vodárny cizí auta a požádal, aby městská policie na to dohlížela a
sjednala nápravu.
Odpověď starosty – přislíbil, že bude jednat s firmou FCC o zajištění pořádku podél silnice.
(odešel MUDr. Hrabovský)
P. Hemala – upozornil na osvětlení v parčíku naproti kina, které není funkční, jsou tam i kamery,
a přesto není město schopno vyřešit problém s nepřizpůsobivými občany, proto si není jistý,
jestli světla a kamery něco vyřeší v parku. Veřejné osvětlení – u vchodu do parku z ul. Tyršova
svítí, na ulici však je tma, u domu p. … na rohu několik měsíců nesvítí osvětlení, ve Staré Obci
jsou umístěna dvě ledková svítidla, nešťastně vybraný druh svítidel, na zemi vytváří světelné
pruhy, jinak je kolem tma. Dotázal se, jak to vypadá na ul. Mlýnské s drenážním potokem.
Odpověď Ing. Svobody – občané, kteří pozemek kolem potoka užívají, dostali výzvu na vyklizení
do konce dubna. Město vyhlásilo výběrové řízení na zajištění firmy, která provede vyčištění
potoka a sdělil, jak bude čištění probíhat. Začátkem května se snad podaří zahájit práce.
Mgr. Veselý – připomněl veřejnou diskusi s občany ohledně parku a je mu smutno, že za dva
roky od diskuse je situace ještě horší. Neudělalo se nic, ani doporučení na správce parku se
nepovedlo zrealizovat. Opravdu je park zdevastovaný, je tam nepořádek.
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Ing. Svoboda – řekl, že park je odrazem lidí, kteří ho užívají. Posiluje se městská policie, aby
dokázala zajistit i odpolední služby. Nedělá si iluze, že schvalování vyhlášek města něco vyřeší.
Za normálních okolností by proběhla akce vítání ptačího zpěvu, a pan …, organizátor akce,
kdyby věděl, že park bude osvětlen, tak by byl proti tomu, tu krásu zpěvu ptáků už by nebylo
možné zažít. Proto nedoporučuje instalaci VO uvnitř parku, snad jedině u cesty podél
Mlýnského náhonu směrem k vojenskému hřišti.
Starosta – přiznal, že díky současné situaci kolem covidu se problém parku upozadil, k problému
by se mělo opět město vrátit. Informoval, že dnes město obdrželo avízo o dotaci na úpravu
zadní části parku, která byla zasažena kůrovcem. V současné době se bude soutěžit dodavatel.
Projekt byl zastupitelům představen autorkou Ing. Evou Wagnerovou na některém z minulých
zasedání ZM. Pokud se do parku vrátí život, sport, hry, tak to možná vytlačí nepřizpůsobivé
občany. Podobné problémy mají i další města, nechce se dočkat toho, že park bude oplocen,
nasvětlen s kamerami a na noc se bude zavírat.
P. Hemala – proč znečištění potoka na ul. Mlýnská musí platit město, mělo by se to řešit. Park je
hlavně o městské policii, strážníci tam chodí v době, např. ráno, kdy tam nikdo není. Upozornil
na omezení stání na ul. Komenského, MP uvádí, že je značka špatně, a nemůže proto pokutovat.
Mgr. Janičatová – když se z parku stane osvětlená zóna, nebude tam ani veverka. Při večerních
procházkách kolem parku cítí „marijánku“. SVČ dělalo v parku akci pro děti, každý den museli
opravovat vyvěšené letáčky, protože jim to někdo zničil. Návštěva z Kuřimi obdivovala
disgolfové hřiště, a vyzvala „nenechme si park zničit a udělejme něco, pro jeho zachování“.
Správce parku by situaci nevyřešil, protože by k tomu neměl kompetence.
Bc. Selner – doporučil ranní a odpolední směny strážníků městské policie, aby chodili do parku a
zajistili pořádek. Potom doporučil do parku investovat.
Odpověď starosty – městská policie bude mít služby na směny, je však nutné více opatření na
zajištění pořádku v parku. Strážníci řeší problémy s mládeží neustále, ale problémové mládeže
bohužel přibývá.
Starosta – informoval, že Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. vysoutěžila dodavatele na
splaškovou kanalizaci ve Velkém Dvoře – IMOS Brno, a.s., dále se zmínil o covidové situaci
v kraji a stanovisku hejtmana JMK ohledně očkování. Ve městě očkování provádí MUDr.
Badánková a MUDr. Kříž. Město ve spolupráci se ZUŠ Pohořelice realizuje projekt na zhotovení
obličejových štítů pro seniory na 3D tiskárně, který jim ZUŠ nabízí bezplatně.
Požádal o účast zastupitelů na on-line školení na téma Finanční kontrola ve veřejné správě,
které proběhne dne 23.4.2021. Přihlašovací údaje a pokyny všichni obdrží mailem.
Ing. Mlýnková – k uvedenému informovala o dotačním programu na vzdělávání a vysvětlila, jak
bude školení pro zastupitele probíhat.

ad 8) Diskuse občanů
paní Světlíková – požádala o ohrazení sběrného místa na ul. Brněnská, je tam nepořádek,
kontejnery jsou věčně plné, odpad tam vyváží i cizí lidé. Požádala o osázení dvou stromů u
laviček u dětského hřiště mezi bytovými domy na ul. Brněnská, není tam v létě žádný stín.
Ing. Benkovič – od ledna čeká na dotaci z rozpočtu města pro Muzejní spolek, dosud ji
neobdržel. Požádal o opravu prostor, kde je nyní Muzejní spolek, nikdo se nešel podívat, jak
vypadá sklad na Pšeničné. Žádal o opravu střechy mezi konírnou a skladem. Všechno, co se
řekne, se nesplní, bude své požadavky dávat písemně. K melioračnímu kanálu – ve sklepě má
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stále vodu, s tím související náklady, slíbený vysoušeč nedostal. Pořád je kanál zaházený
nepořádkem, který tam naházeli majitelé zahrádek. Proč si to na vlastní náklady nevyčistí ti,
kteří ho znečistili.
Odpověď starosty – dotaci pro Muzejní spolek vyřídí Ing. Forýtková, k melioračnímu kanálu
uvedl, že občané dostali výzvu na odstranění objektů, které tam v minulosti vystavěli.
V současné době čištění brání špatné počasí.
Místostarosta Ing. Svoboda uvedl, že od sedmdesátých let nebyl celý kanál vyčištěn, vždy se
čistila jen část směrem k propustku pod dálnicí. Město se bude snažit zajistit celkové vyčištění.
Mluvil, že na zatopení sklepů se podílelo i navýšení dešťových srážek v posledních letech, kdy
výrazně stoupla spodní voda.

ad 9) Závěr
Závěr XXIV. zasedání ZM provedl starosta v 19.32 hod., další zasedání ZM bude dle
harmonogramu pravděpodobně dne 16. června 2021 v 16:00 hod., upozornil však na možný
posun termínu (23.6. nebo 30.06.) s ohledem na potřebu schválení změny č. 1 ÚPD města ještě
před pololetními prázdninami.

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

Jan Dočekal

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

Vlastimil Langer

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

Zapsala a zpracovala: Mgr. Renata Babčanová
Zápis zpracován:
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prezenční listina zastupitelů a občanů
Žádosti, sumarizační listina s výsledky hlasování
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