Město Pohořelice
Zápis
ze XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 09.06.2021
Účast zastupitelů: 19 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 a oznámil, že informace o konání zasedání ZM byla
zveřejněna, ZM je usnášeníschopné a omluvil Ing. Kudrny. Pro účely zpracování zápisu se pořizuje
zvukový záznam, proto požádal, aby každý hovořil na při pravený mikrofon.
Usnesení č. 1/XXV/21: ZM schvaluje program v tomto znění:
1. Zahájení
2. Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – valná hromada a stanovy společnosti
4. Interpelace zastupitelů
5. Diskuse občanů
6. Závěr
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

ad 2) Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 2/XXV/21: ZM jmenuje volební komisi ve složení – zastupitel Dočekal, Ing. Haumer, MBA,
MUDr. Hrabovský, určuje za ověřovatele zápisu zastupitelku Mgr. Dudovou a zastupitele Jančáka. ZM
bere na vědomí určení zapisovatelky Mgr. Renaty Babčanové.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
ad 3) Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – valná hromada a stanovy společnosti
Starosta v úvodu seznámil přítomné se změnami ve Stanovách společnosti.
Usnesení č. 3/XXV/21: ZM bere na vědomí svolání a pořad jednání valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČ: 49455168, která se bude konat dne 15.06.2021. Svolání
a pořad jednání valné hromady společnosti je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Usnesení č. 4/XXV/21: ZM schvaluje Stanovy akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
IČ: 49455168, které jsou přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
ad 4) Interpelace zastupitelů
Starosta informoval o novém správci městského parku, kterým bude od 01.07.2021 pan Josef Cendelín
ze Smolína.
Ing. Beneš – upozornil na neposekanou trávu, uschlé stromy v parčíku v areálu kasáren, za novou
bytovou výstavbou Malý Vinohrad jsou svahy zarostlé bodláky, pozemky v pronájmu Jamak, s.r.o. a pana
Hemaly také nejsou udržované. Prostranství v této lokalitě by mělo být podle něho udržováno správcem
podobně jako v městském parku.
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ad 5) Diskuse občanů
Ing. Benkovič – opakovaně vznesl požadavky Muzejního spolku, které také zveřejnil ve svém článku ve
Zpravodaji – zatékání do budovy, kde jsou exponáty – ze strany města přislíbeno, dosud neprovedeno,
rekonstrukce konírny – kdo ji bude dělat a kdy se začne, jaký bude její osud po rekonstrukci, sdělil svůj
názor na zachování původních kleneb, pískovcových kvádrů, u oken z ul. Pšeničná praská tmel, objekt
Pšeničná – zda se bude opravovat nebo bourat, požádal opravit sklad po SVČ. Dotázal se zastupitelů, jak
vidí oni osud Muzejního spolku.
Odpověď místostarosty Ing. Svobody – ohledně zatékání do budovy je svolána schůzka na místě samém
s tech. dozorem i zhotovitelem stavby. Oslovil pana Kohúta, aby vypracoval nezávislou nabídku na
klempířské práce.
Odpověď starosty – kdy bude provedena rekonstrukce konírny, není zatím známo, záleží, zda vyjde
dotace, rekonstrukce bude kompletní a nabídl projít s panem Benkovičem projektovou dokumentaci.
Objekt na Pšeničné se v budoucnu bourat bude, rozhodně ne, když tam jsou exponáty Muzejního spolku.
Požádal místostarostu Ing. Svobodu projít sklad po SVČ a navrhnout nutné opravy. Ing. Svoboda k tomu
dodal, že se musí určit, za jakých podmínek a v jakém rozsahu se opravy provedou.
Ing. Benkovič – uvedl, že potřebují adekvátní prostory pro svoje exponáty. Pozval na výstavu kaktusů
24.6.2021.

ad 6) Závěr
Závěr XXV. zasedání ZM provedl starosta v 16.37 hod. Starosta oznámil další konání zasedání ZM
30.06.2021. Důvodem pro změnu termínu zasedání oproti harmonogramu je delší příprava podkladů pro
zasedání ZM ke změně ÚP města č. 1.

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala a zpracovala:
Zápis zpracován:

Mgr. Jana Dudová

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

František Jančák

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

Mgr. Renata Babčanová
09.06.2021

Přílohy:
prezenční listina zastupitelů a občanů
Přehled hlasování
Svolání a pořad jednání VH Vak Břeclav
Stanovy VaK, a.s. Břeclav
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