Město Pohořelice
Zápis
ze XXVI. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 30.06.2021
Účast zastupitelů: 18 při zahájení, omluveni MUDr. Hrabovský, Mgr. Kloudová, celkem 20
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 zastupitele Mgr. Kloudovou, MUDr. Hrabovského a Ing.
Bulína, který se dostaví později. Pro účely zpracování zápisu se pořizuje zvukový záznam, proto
požádal, aby každý hovořil na připravený mikrofon. Dále předložil návrh na doplnění programu v bodu
9. Různé – Aktualizace studie Stará Obec a Finanční výpomoc obcím postižených tornádem. O
upraveném programu zastupitelé hlasovali.
Usnesení č. 1/XXVI/21: ZM schvaluje program v tomto znění:
1. Zahájení
2. Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2020
4. Rozpočtové opatření města č. 4/2021
5. Aktualizace čerpání úvěru – 150 mil. Kč
6. Privatizace garáží Znojemská 1098 a 1099
7. Žádosti
- prodej pozemku p. č. 2196 a částí pozemku p. č. 2199/1, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- záměr prodeje části pozemku p. č. 2447/22 a části pozemku p. č. 2448/7
- záměr prodeje části pozemku p. č. 7386 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- prodej části pozemku p. č. 6052 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- prodej části pozemku p. č. 7069/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- odprodej pozemku p. č. 1678/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- odkup pozemku p. č. 2760 v k. ú. Smolín – mokřad
- odprodej částí pozemku p. č. 389/1 a 389/116 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- odkoupení části pozemku p. č. 1642 městem Pohořelice
- směna nemovitostí s ČR-Lesy, s.p. – revokace usnesení (druhá)
- záměr budoucího prodeje pozemků – garáže Šumická
- záměr darování nemovitosti č.p. 385 a zřízení předkupního práva
- hřbitov – nabytí městem
- záměr odprodeje pozemku p. č. 7383/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou a revokace usnesení
8. Představení záměru – Zvýšení kapacity ZŠ I. stupeň - arch. Kaněk 18:00 hod.
9. Různé
- schválení změny č. 1 ÚPD města Pohořelice
- dodatek č. 1 k darovací smlouvě a Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí s Povodí
Moravy, s.p.
- koordinační dohoda s Policií ČR
- návrh OZV č. 2/2021 o nočním klidu
- smlouva o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Pohořelice pro rok
2021 s obcí Cvrčovice
- dodatek č. 2 s Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
- Slavnosti města Pohořelice a okolí v roce 2022
- mimořádná dotace pro Kynologický klub Pohořelice
- aktualizace studie Stará Obec
- finanční výpomoc obcím postižených tornádem
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- rozšíření kapacity MŠ – 19:00 hod.
10. Interpelace zastupitelů
11. Diskuse občanů
12. Závěr
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

ad 2) Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 2/XXVI/21: ZM jmenuje volební komisi ve složení zastupitel Dočekal, Langer a Mgr.
Janičatová, určuje za ověřovatele zápisu Mgr. Poláka, MBA, P. Hemala. ZM bere na vědomí určení
zapisovatelky Dominiky Zapalačové.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

ad 3) Závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2020
Starosta seznámil přítomné s podklady, účetní závěrka proběhla dle vyjádření auditorské firmy
v pořádku. Dotázal se Mgr. Rouzka na stanovisko finančního výboru (finanční výbor doporučuje
zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města a účetní závěrku za rok 2020).
Usnesení č. 3/XXVI/21: ZM schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2020 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

ad 4) Rozpočtové opatření města č. 4/2021
Starosta informoval o tom, že RO č. 4/2021 bylo projednáno na zasedání rady města. Rozpočtové
opatření bylo i předmětem jednání finančního výboru. Požádal přítomné zastupitele, aby si doplnili
informaci, že RM schválila dotaci 4 x 20.000,- Kč pro obce postižené tornádem (Moravská Nová Ves,
Hrušky, Lužice, Mikulčice). Dále zastupitelstvu doporučuje schválit poskytnutí další finanční dotace ve
výši 4 x 30.000,- Kč výše uvedeným postiženým obcím (rada může schválit dotaci do výše 20.000 Kč
v jednotlivém případě). Mgr. Rouzek informoval, že finanční výbor projednal RO č.4/2021, ale nepřijal
k tomuto RO žádné usnesení. Mgr. Rouzek vznesl dotaz na řádek 922 ohledně částky na opravu stavby
na ulici Lidická 465. Starosta objasnil situaci - na základě posouzení objektu odborníky architekt
doporučuje objekt kompletně zdemolovat a následně postavit jako novostavbu za cenu 10-11 mil. Kč.
Jedná se o budoucí služebnu MP. Místostarosta Mgr. Pařil doplnil, že zastupitelstvo již v minulosti
schválilo demolici této budovy. Pro budoucnost to bude nejlepší řešení. Další dotaz provedl pan Langer
– doporučuje v tom případě úpravu textu řádku 922 RO – namísto rekonstrukce uvést novostavbu. Bod
4 a 5 bude dále projednán. Místostarosta Mgr. Pařil dále objasnil, co se mj. bude projednávat v bodě
ad 5. Do akcí zařazených k financování z úvěru 150 mil. Kč je návrh zařadit financování revitalizace části
městského parku, dále je návrh zařadit sem spolufinancování výměny svítidel veřejného osvětlení za
úspornější (a většinou i doplnění nebo výměnu nevyhovujících stožárů VO na ul. Vídeňská, zřejmě i
Znojemská, a doplnění stožárů v lokalitě Polní). Nově je navrženo také financování stavebních úprav
objektu bývalé MŠ v Nové Vsi – úprava a znovuotevření jedné třídy MŠ – rekonstrukce objektu.
Důvodem je přetrvávající nedostatek míst pro zájemce o přijetí dětí do MŠ.
Usnesení č. 4/XXVI/21: ZM schvaluje rozpočtové opatření města č. 4/2021 a doplněné o přesun z §
3399, p. 5901, org. 645901 minus 200 tis. na § 3639, p. 5321, org. 600200 00000 plus 200 tis. Kč.
Výsledek hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 zdrželi se – schváleno
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ad 5) Aktualizace úvěru 150 mil. Kč
Proběhlo promítnutí tabulky, úvěr můžeme čerpat do roku 12/2023. Bylo vysvětleno, kdy a kolik se
čerpalo (a bude čerpat) na jednotlivé akce. Hlavní položkou bude kanalizace Velký Dvůr – společnost
VaK Břeclav vysoutěžila k realizaci firmu IMOS, byla zahájena stavba. Město dokrývá 15 mil. Kč.
Starosta uvedl informace ke sběrnému dvoru. O revitalizaci parku, stavebních úpravách bývalé MŠ
Nová Ves a veřejném osvětlení byly podány informace již při projednávání RO. Stanovisko finančního
výboru - Mgr. Rouzek – finanční výbor „aktualizaci úvěru“ projednal a nebylo přijato žádné usnesení.
Další dotaz nebyl.
Usnesení č. 5/XXVI/21: ZM schvaluje aktualizaci čerpání investičního úvěru 150 mil. Kč dle návrhu.
Výsledek hlasování: 16 pro, 1 proti, 1 se zdržel – schváleno
ad 6) Privatizace garáží Znojemská 1098 a 1099
Starosta informoval přítomné o tom, že dostali materiál k prodeji garáží na ul. Znojemská k seznámení.
V návrhu usnesení o odprodeji garáží, umístěných v bytovém domě č.p. 1099 poprosil o opravu čísla
popisného - omylem bylo napsáno č.p. 1098, správně má být č.p. 1099.
Znojemská 1098, Pohořelice
Usnesení č. 6/XXVI/21: ZM schvaluje odprodej jednotky č. 1098/17 v budově č.p. 1098 ul. Znojemská,
Pohořelice, nacházející se na pozemku p.č. 387/5, včetně k této jednotce náležející spoluvlastnický
podíl na společných částech budovy a pozemku ve výši 1870/79595, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
obec Pohořelice, nájemci – …, Znojemská 1098, Pohořelice – za cenu 250.000,- Kč. Záměr odprodeje
byl zveřejněn po dobu od 18.05.2021 do 04.06.2021. Nabídkou ke koupi je město vůči stávajícímu
nájemci zavázáno po dobu šesti měsíců od její účinnosti, poté předkupní právo nájemce zanikne. Pro
prodej se neuplatní Pravidla prodeje nebytových jednotek – garáží z vlastnictví města Pohořelice do
vlastnictví fyzických a právnických osob ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.07.2010.
ZM schvaluje odprodej jednotky č. 1098/18 v budově č.p. 1098 ul. Znojemská, Pohořelice, nacházející
se na pozemku p.č. 387/5, včetně k této jednotce náležející spoluvlastnický podíl na společných
částech budovy a pozemku ve výši 1870/79595, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice,
nájemci – …, …, Radostice, PSČ 664 46 – za cenu 250.000,- Kč. Záměr odprodeje byl zveřejněn po
dobu od 18.05.2021 do 04.06.2021. Nabídkou ke koupi je město vůči stávajícímu nájemci zavázáno
po dobu šesti měsíců od její účinnosti, poté předkupní právo nájemce zanikne. Pro prodej se
neuplatní Pravidla prodeje nebytových jednotek – garáží z vlastnictví města Pohořelice do vlastnictví
fyzických a právnických osob ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.07.2010.
ZM schvaluje odprodej jednotky č. 1098/19 v budově č.p. 1098 ul. Znojemská, Pohořelice, nacházející
se na pozemku p.č. 387/5, včetně k této jednotce náležející spoluvlastnický podíl na společných
částech budovy a pozemku ve výši 1870/79595, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice,
nájemci – …, …, Pohořelice – za cenu 250.000,- Kč. Záměr odprodeje byl zveřejněn po dobu od
18.05.2021 do 04.06.2021. Nabídkou ke koupi je město vůči stávajícímu nájemci zavázáno po dobu
šesti měsíců od její účinnosti, poté předkupní právo nájemce zanikne. Pro prodej se neuplatní
Pravidla prodeje nebytových jednotek – garáží z vlastnictví města Pohořelice do vlastnictví fyzických
a právnických osob ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.07.2010.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Znojemská 1099, Pohořelice
Usnesení č. 7/XXVI/21: ZM schvaluje odprodej jednotky č. 1099/17 v budově č.p. 1099 ul. Znojemská,
Pohořelice, nacházející se na pozemku p.č. 387/5, včetně k této jednotce náležející spoluvlastnický
podíl na společných částech budovy a pozemku ve výši 1870/79595, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
obec Pohořelice, nájemci – …, Znojemská 1098, Pohořelice – za cenu 250.000,- Kč. Záměr odprodeje
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byl zveřejněn po dobu od 18.05.2021 do 04.06.2021. Nabídkou ke koupi je město vůči stávajícímu
nájemci zavázáno po dobu šesti měsíců od její účinnosti, poté předkupní právo nájemce zanikne. Pro
prodej se neuplatní Pravidla prodeje nebytových jednotek – garáží z vlastnictví města Pohořelice do
vlastnictví fyzických a právnických osob ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.07.2010.
ZM schvaluje odprodej jednotky č. 1099/18 v budově č.p. 1099 ul. Znojemská, Pohořelice, nacházející
se na pozemku p.č. 387/5, včetně k této jednotce náležející spoluvlastnický podíl na společných
částech budovy a pozemku ve výši 1870/79595, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice,
nájemci – …, …, PSČ 671 76 – za cenu 250.000,- Kč. Záměr odprodeje byl zveřejněn po dobu od
18.05.2021 do 04.06.2021. Nabídkou ke koupi je město vůči stávajícímu nájemci zavázáno po dobu
šesti měsíců od její účinnosti, poté předkupní právo nájemce zanikne. Pro prodej se neuplatní
Pravidla prodeje nebytových jednotek – garáží z vlastnictví města Pohořelice do vlastnictví fyzických
a právnických osob ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.07.2010.
ZM schvaluje odprodej jednotky č. 1099/19 v budově č.p. 1099 ul. Znojemská, Pohořelice, nacházející
se na pozemku p.č. 387/5, včetně k této jednotce náležející spoluvlastnický podíl na společných
částech budovy a pozemku ve výši 1870/79595, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice,
nájemci – …, Znojemská 1099, Pohořelice – za cenu 250.000,- Kč. Záměr odprodeje byl zveřejněn po
dobu od 18.05.2021 do 04.06.2021. Nabídkou ke koupi je město vůči stávajícímu nájemci zavázáno
po dobu šesti měsíců od její účinnosti, poté předkupní právo nájemce zanikne. Pro prodej se
neuplatní Pravidla prodeje nebytových jednotek – garáží z vlastnictví města Pohořelice do vlastnictví
fyzických a právnických osob ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.07.2010.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

ad 7) Žádosti
1. Žádost … …, Pohořelice o odprodej pozemku
Na promítnuté ortofotomapě bylo ukázáno, o kterou část pozemku se jedná.
Usnesení č. 8/XXVI/21: ZM schvaluje odprodej pozemku p. č. 2196 a části pozemku p. č. 2199/1 o
výměře cca 12 m2, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou panu …, …, Pohořelice za cenu 200 Kč/m2 bez
DPH jako „dokup“. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, náklady na jeho vyhotovení
hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 14.04. do 30.04.2021.
Výsledek hlasování: 14 pro, 1 proti, 3 se zdrželi – schváleno
2. Odprodej části pozemku p.č. 2199/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
Na promítnuté ortofotomapě bylo ukázáno, o kterou část pozemku se jedná. Mgr. Veselý oznámil střet
zájmů.
Usnesení č. 9/XXVI/21: ZM schvaluje odprodej části pozemku p. č. 2199/1 o výměře cca 13 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 na jeho vyhotovení hradí kupující.
Záměr prodeje byl zveřejněn od 14.04. do 30.04.2021.
Výsledek hlasování: 13 pro, 1 proti, 4 se zdrželi – schváleno
3. Záměry prodeje části pozemku p. č. 2447/22 a části pozemku p. č. 2448/7 v k. ú. Pohořelice
nad Jihlavou.
RM nedoporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2447/22 o výměře 4m x
86m a části pozemku p. č. 2448/7 o výměře 5m x 17m. RM doporučuje zveřejnění záměru části
pozemku p. č. 2447/22 o výměře cca 7m x 17m v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
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Zde byla ukázána mapka, o které části pozemků se jedná.
V 16.40 hod. se dostavil Ing. Bulín – přítomno 19 členů ZM.
Místostarosta Ing. Svoboda informoval o tom, že se zčásti jedná o pozemek, na němž je umístěna
přečerpávací stanice splaškové kanalizace (u fotbalového hřiště), která se bude zvětšovat. Jsou sem
sváděny splašky z části Pohořelic od Mlýnského náhonu na Znojmo a dále i splaškové vody ze Cvrčovic.
Na části pozemku jsou umístěny zasakovací průlehy pro dešťovou vodu z ulice Sportovní. Pokud by se
dle žádosti z pozemků část oddělila, mohli bychom mít problém s posílením výtlaku a obsluhou tohoto
území. Měl by zůstat také průchod pro údržbu Mlýnského náhonu. V neposlední řadě je přes část
pozemku vedena i úniková cesta z kina. Rada nedoporučuje takto velké části pozemků prodávat.
Usnesení č. 10/XXVI/21: ZM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2447/22 o
výměře 4m x 86m a části pozemku p. č. 2448/7 o výměře 5m x 17m, vše v k. ú. Pohořelice nad
Jihlavou.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Usnesení č. 11/XXVI/21: ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2447/22 o
výměře cca 7m x 17m v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
Výsledek hlasování: 18 pro, 1 proti, 0 se zdržel – schváleno
4.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 7386 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Dle promítnutých fotografii se jedná o parcelu za malým Coopem na ul. Brněnské. Rada nedoporučuje
zveřejnit záměr prodeje. Byla zde již v minulosti žádost od jiného zájemce. Je zde i protipovodňová
hráz. Z hlediska údržby hrází je dobré pro město ponechat si tento pozemek. Dotaz nebyl
Usnesení č. 12/XXVI/21: ZM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 7386 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou o výměře cca 700 m2.
Výsledek hlasování: 16 pro, 1 proti, 2 se zdrželi – schváleno
5.

Žádost …, …, Brno-Bystrc o odprodej části pozemku

Dle přiloženého nákresu bylo vysvětleno, že by se jednalo o zarovnání parcely zahrady v lokalitě nové
výstavby na Polní. Žadatelé chtějí oplotit pozemek, který má nyní nepravidelný tvar. Požadovaná
výměra je cca 20 m2 a umožní mít rovnou stranu pozemku. Žadatelé navrhli cenu 1000 Kč/m2, což bylo
zapracováno do návrhu usnesení. Mgr. Rouzek vznesl dotaz, proč se jedná v případě dokupu o takovou
částku. Podal protinávrh, aby byla cena odkupu 200,- Kč/m2 bez DPH. Místostarosta Ing. Svoboda
informoval, že cena byla žadateli navržena i s přihlédnutím k tomu, že ceny pozemků v této lokalitě
jsou mnohem vyšší. Manželé jsou připraveni tuto nabízenou cenu zaplatit. Zastupitelé přistoupili
k hlasování o protinávrhu Mgr. Rouzka.
Usnesení č. /XXVI/21: ZM schvaluje odprodej části pozemku p. č. 6052 o výměře cca 20 m2 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou manželům …, …, Brno-Bystrc, za cenu 200 Kč/m2 bez DPH. Přesná výměra
bude určena geometrickým plánem, náklady na jeho vyhotovení hradí kupující. Záměr prodeje byl
zveřejněn od 27.04. do 13.05.2021.
Výsledek hlasování: 5 pro, 13 proti, 1 se zdržel – nebylo přijato usnesení
Usnesení č. 13/XXVI/21: ZM schvaluje odprodej části pozemku p. č. 6052 o výměře cca 20 m2 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou manželům …, …, Brno-Bystrc, za cenu 1000 Kč/m2 bez DPH. Přesná výměra
bude určena geometrickým plánem, náklady na jeho vyhotovení hradí kupující. Záměr prodeje byl
zveřejněn od 27.04. do 13.05.2021.
Výsledek hlasování: 17 pro, 2 proti, 0 se zdržel – schváleno
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6. Žádost …, …, Pohořelice o odprodej pozemku
Usnesení č. 14/XXVI/21: ZM schvaluje odprodej části pozemku p. č. 7069/1 o výměře cca 14 m2 v k.
ú. Pohořelice nad Jihlavou tak, aby zůstala šíře komunikace min. 8,0 bm panu Ing. …, …, Pohořelice
za cenu 200 Kč/m2 bez DPH jako „dokup“. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem,
náklady na jeho vyhotovení hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 21.04. do 07.05.2021.
Výsledek hlasování: 17 pro, 2 proti, 0 se zdržel – schváleno
7. Odprodej pozemku p. č. 1678/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
Usnesení č. 15/XXVI/21: ZM schvaluje odprodej pozemku parc. č. 1678/2 o výměře 59 m² v k.ú.
Pohořelice nad Jihlavou paní …, bytem …, 691 23 Pohořelice za cenu 200 Kč/m² bez DPH jako
„dokup“. Pozemek vznikl rozdělením z pozemku parc. č. 1678 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou na
základě geometrického plánu č. 2777-222/2020. Náklady na jeho zhotovení ve výši 5.000 Kč uhradí
kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 8. 7. 2020 do 24. 7. 2020. Toto usnesení revokuje usnesení
ZM č. 7/XIX/20 ze dne 2. 9. 2020.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
8. Odkup pozemku v k. ú. Smolín – mokřad
Usnesení č. 16/XXVI/21: ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 2760 v k.ú. Smolín o výměře 1192 m2
od pana …, …, 691 23 Pohořelice za cenu 57,- Kč/m2, tedy celkem 67.944,- Kč.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno
9. Žádost …, … Žabčice o koupi částí pozemků
Mgr. Rouzek poprosil o promítnutí do katastrální mapy, o jak velkou část se komunikace zúží. Mapa
byla promítnuta. Komunikace bude srovnaná a průjezdnost se nezmění, nebude narušena doprava.
Usnesení č. 17/XXVI/21: ZM schvaluje odprodej částí pozemku p. č. 389/1 a 389/116 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou, v návrhu geometrického plánu č. 2828-71/2020, vyhotoveném Ing. Milanem
Pernicou, Šlapanice, nově označené jako p.č. 389/300, 389/301 a 389/302 o celkové výměře cca 129
m2 v k. ú. tamtéž, a to panu …, …, Žabčice, za cenu 2.000 Kč/m2 bez DPH. Přesná výměra bude
určena geometrickým plánem, náklady na jeho vyhotovení uhradí kupující. Dále bude do kupní
smlouvy zapracováno ujednání o kolaudaci objektu (částečná rekonstrukce objektu na byty)
nejpozději do 05.02.2026, jinak budou pozemky vráceny za stejných podmínek městu (výhrada
zpětné koupě § 2135 zák. č. 89/2012, NOZ). Součástí kupní smlouvy bude ujednání o zřízení věcného
břemene/služebnosti pro dešťovou a splaškovou kanalizaci uloženou v souběhu (ochranném pásmu)
s pozemkem nově označeném jako p.č. 389/300. Jako oprávněné bude označeno město Pohořelice.
Záměr odprodeje částí pozemku byl zveřejněn od 25.05. do 11.06.2021.
Výsledek hlasování: 14 pro, 3 proti, 2 se zdrželi – schváleno

10. Odkoupení části pozemku p. č. 1642 městem Pohořelice
Usnesení č. 18/XXVI/21: ZM schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 1642 v k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou, která je označena v návrhu geometrického plánu nově jako p.č. 1642/2 o výměře 2 m2, k.ú.
tamtéž od soukromého vlastníka za cenu 200,- Kč/m2. ZM bere na vědomí, že přesná výměra (+- 1
m2) bude určena katastrálním úřadem, a to při odsouhlasení geometrického plánu. Náklady na
vyhotovení geometrického plánu nese město Pohořelice.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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11. Směna nemovitostí s ČR-Lesy, s.p. – revokace usnesení (druhá)
Byla ukázána smlouva a projednány změny v ní – zaokrouhlení celkové částky a další změny.
Usnesení č. 19/XXVI/21: ZM ve smyslu svého usnesení ze dne 07.04.2021 č. 15/XXIV/21 schvaluje
uzavření Směnné smlouvy S 401/18 s Lesy České republiky, s.p. s doplatkem rozdílu cen směňovaných
nemovitostí ze strany města ve výši 760.531,- Kč a uzavření Dohody o úhradě nákladů spojených se
směnou nemovitých věcí ze strany města ve výši 12.250,- Kč.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

12. Záměr budoucího prodeje pozemků – garáže Šumická
Unesení č. 20/XXVI/21: ZM schvaluje zveřejnění záměru budoucího prodeje garáží dle smlouvy o
smlouvě budoucí kupní za cenu 525.000 Kč vč. DPH/garáž na ul. Šumická.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
13. Záměr darování nemovitého majetku města – budova č.p. 385 a zřízení předkupního práva
Unesení č. 21/XXVI/21: ZM schvaluje zveřejnění záměru darování nemovitosti: Pohořelice č.p. 385,
obč. vyb. zapsané na LV města stojící na pozemku p. č. 2451 ve vlastnictví Tělovýchovná Jednota
Sokol Pohořelice, z.s., v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou tomuto spolku a zřízení předkupního práva pro
město Pohořelice na pozemek p. č. 2453/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou v rozsahu dle předloženého
grafického návrhu.
Výsledek hlasování: 14 pro, 4 proti, 1 se zdržel – schváleno
14. Hřbitov – nabytí městem
Usnesení č. 22/XXVI/21: ZM schvaluje záměr a podání žádosti o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 118
(pohřebiště) a pozemku p.č. 119, jehož součástí je stavba: bez čp/če, obč.vyb. (márnice), které
společně tvoří areál hřbitova na ul. Vídeňská v Pohořelicích, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to
z vlastnictví Římskokatolické farnosti Pohořelice, IČ: 67027491 do vlastnictví města Pohořelice.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
15. Záměr odprodeje pozemku p. č. 7383/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou a revokace usnesení
Usnesení č. 23/XXVI/21: ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. č. 7383/1 v k. ú. Pohořelice nad
Jihlavou a revokuje své usnesení č. 8/XVIII/20 ze dne 24.06.2020.
Výsledek hlasování: 15 pro, 2 proti, 2 se zdrželi – schváleno

ad 8) Představení záměru – Zvýšení kapacity ZŠ I. stupeň - arch. Kaněk 18:00 hod.
Ing. arch. Kaněk představil návrh přístavby na ZŠ Lidická. Byly prověřovány 3 varianty přístavby.
Lokalita č. 1 je bytový dům č. 262, jako druhá varianta bylo posuzováno umístění namísto štěrkového
parkoviště mezi školou a Malbolakem (parc. 954/1). Třetí lokalitou je úprava objektu na dvoře školy
Lidická 12. Každá z variant nese i nějaké problémy, proto varianty byly posuzovány i z hlediska finanční
náročnosti a získaného prostoru. Z porovnání vyšlo, že objekt Lidická 262 je budova z původní
zástavby, která není v dobrém stavu. Oprava objektu do stavu, který by splňoval soudobé požadavky
by vyžadovala velké finanční náklady. Nabízí se možnost tuto budovu odstranit a na uvolněném
prostoru postavit přístavbu I. stupně ZŠ. Tato úvaha byla posouzena ve 2 variantách (větší x menší
počet učeben, školní kuchyně a jídelna pro I. stupeň.
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Lokalita č. 3 (dvůr školy) není vhodná, jedná se o prostory kuchyně, jídelny a zásobování. Jednalo by se
o jídelnu, kde by byl výdej cca 600 jídel + učebny. První lokalita č. 1a zahrnuje dostavbu v proluce –
vstup do objektu z venkovní strany – bylo by zde zásobování pro kuchyň. Musel by se odstranit objekt
a postavit nový. Dle půdorysů bylo ukázáno, o jakou plochu se bude jednat. Na schématech bylo
ukázáno, že by se jednalo o 3 patrový dům. Byly představeny obě varianty – vstupy, rozložení místností
dle schémat návrhů. Starosta uvedl, že variantu odstranění objektu Bökr a postavení nové budovy pro
školu rada i on osobně považuje za nejvhodnější. Při budoucí stavbě je možnost na část nákladů žádat
o dotaci od ministerstva financí.
Zastupitel Langer dotaz: Bude nahrazena stávající kuchyň? Kuchyň zde není, bude nově zřízena.
S provozem kuchyně na Dlouhé se nadále počítá.
Ing. Mlýnková doplnila kapacitu – stávající jídelna má kapacitu 600 jídel. Kapacita školy je ale 950 žáků.
O stravování je zájem.
Starosta byl účasten na konferenci ohledně školství a dotací, problematika s kapacitou žáků je i
v ostatních ORPéčkových městech.
Zastupitel Ing. Kudrna – nelíbí se mu stísnění prostor – vjezd zásobování společně s vchodem.
O této problematice víme, ze zadní části to není možné, proto to bude řešeno tímto způsobem.
Místostarosta Ing. Svoboda jednal s majiteli zahrádky bufetu. Jsou ochotni uvažovat o nějakém
omezení během výstavby, neuvažují ale o tom, že by odprodali část pozemku, která by umožnila
zásobování kuchyně jezdit zezadu od parku.
Ředitel školy doplnil, že se domnívá, že je možné organizačně navážení potravin od ul. Lidické
zvládnout. Škola naléhavě potřebuje zvýšit kapacitu kuchyně a jídelny.
Mgr. Rouzek – dotaz – dal by se postavit společný objekt školky a školy v uvažované lokalitě na ul.
Znojemské?
Místostarosta Ing. Svoboda – část dětí přijíždí autobusem, přesun na ul. Znojemskou by pro byl časově
náročný.
Zastupitel Vašuta – nebylo by technicky možné, aby v uvažovaném objektu na ul. Lidické byl nákladní
výtah? Možná by bylo možné zásobovat z ulice, vozidla by nepotřebovaly vjíždět do dvora. Výtah
zabere méně místa.
Místostarosta Svoboda – v chodníku je kabel VN, vodovod – nebude zde možné udělat výtah.
Ředitel školy Mgr. Polák – doplnil, že se opravdu bude jednat o 1 auto mezi 5. a 6. hodinou ranní. Jako
přínos vidí, že je zde možné také udělat šatny. Jídelna bude opravdu důležitá, stejně jako je důležité to,
že se výstavbou získá dalších 6 tříd.
Zastupitel Jančák – jaký je finanční rozdíl mezi vystavením nové školy a opravou stávající. Má pocit, že
má nedostatek informací, kolik bude tříd?
Místostarosta Mgr. Pařil – od ředitele ZŠ byl požadavek na zřízení kuchyně a jídelny pro 1. stupeň ZŠ.
Výstavba nových 6 tříd napomůže získání dotace.
Starosta Bc. Novák – vyřešíme také objekt „Bökru“, kde objekt sedá, je špatná také statika schodiště.
Odstranění objektu a výstavbu nového považuje za tu lepší variantu.
Ing. Mlýnková – dotační programy budou vyhlášeny v srpnu 2022. Volbou varianty 1 vyřešíme problém
stávajícího objektu Lidická 262, pomůžeme navýšení kapacity školní jídelny.
Odešel: Bc. Zdeněk Selner, počet zastupitelů: 18
Unesení č. 24/XXVI/21: ZM bere na vědomí zastavovací studii Lidická ZŠ přístavba. ZM schvaluje
přípravu projektové dokumentace na demolici Lidická 262 a ukládá vedení města připravit výběrové
řízení na PD pro přístavbu ZŠ Lidická – var. 1B.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 3 se zdržel – schváleno

ad 9) Různé – projednávání tohoto bodu bylo zahájeno ještě před bodem 8 -Ing. Arch. Kaněk byl
pozván na 18. hod., předchozí body se podařilo projednat rychleji, než se předpokládalo. Část bodů
„Různé“ tak byla projednána za účasti 19 zastupitelů.
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Změna územního plánu č. 1. Na videokonferenci uspořádané na Krajském úřadě JMK bylo domluveno
rozdělení na záměry 1a a 1b. Pan Bravenec nachystal údaje o změnách, které byly připraveny.
Místostarosta Pařil poděkoval za tuto rychlou práci a zpracování.
Bravenec představil změny, které proběhly v dokumentaci. Většina stanovisek byla kladná. Jedno
stanovisko k požadované změně bylo záporné, a to od Ministerstva průmyslu a obchodu z důvodu
chráněného ložiska nerostu živce. Na katastru Smolína je Ministerstvem dopravy a ŘSD navrženo u D52
kapacitní parkoviště pro nákladní vozidla. Navrhovaná plocha ale zasahuje nad vymezené ložisko
nerostu. Tato změna (vyžádaná nadřízenými orgány, nikoliv samosprávou) bude předmětem dalších
jednání. Byl představen přehled změn, které byly následně ukázány také na mapě. Změny budou ve
všech 3 katastrálních území. Pokud bude schváleno, je možná revitalizace zeleně.
- Schválení změny č. 1 ÚPD města Pohořelice
Usnesení č. 25/XXVI/21: Zastupitelstvo města Pohořelice:
1. Bere na vědomí:
a) Informace o výsledku projednávání návrhu změny č. 1 Územního plánu Pohořelice
uvedených ve vyhodnocení projednání návrhu Územního plánu Pohořelice.
b) Rozdělení změny č. 1 návrhu územního plánu Pohořelice na změnu č. 1a a změnu č. 1b.
Změna č. 1a obsahuje všechny projednávané navrhované dílčí změny mimo dílčí změnu
1.10.2 v zastavitelné ploše Z99 DS – plochy silniční dopravy
Změna č. 1b obsahuje pouze dílčí změnu 1.10.2 v zastavitelné ploše Z99 DS – plochy
silniční dopravy.
2. Schvaluje:
a) dle §54 odst. 2 stavebního zákona vyhodnocení projednání návrhu změny č. 1a Územního
plánu Pohořelice.
b) v souladu s ust. § 13, § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, §55b a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ust. § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního
zákona, schvaluje a vydává změnu č. 1a Územního plánu Pohořelice opatřením obecné
povahy.
3. Ukládá:
a) Zveřejnit opatření obecné povahy a úplné znění územního plánu Pohořelice po změně č.
1a na úřední desce města Pohořelice a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
b) Bezodkladně předat ověřené usnesení zastupitelstva o vydání Územního plánu
Pohořelice pořizovateli – MěÚ Pohořelice OÚPSÚ.
Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 2 se zdrželi – schváleno

- Dodatek č. 1 k darovací smlouvě a Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí.
Jedná se o některé pozemky, které město převedlo v souvislosti s vybudovanými protipovodňovými
opatřeními. Část pozemků je možné geometricky rozdělit. Povodí Moravy si ponechá části, na nichž
jsou vybudována vodní díla. Další části pozemků je pak možné převést na město. Místostarosta Ing.
Svoboda na mapě ukázal, a upřesnil, o které pozemky se jedná. Podrobněji k tomu informoval starosta
a místostarosta Ing. Svoboda.
Usnesení č. 26/XXVI/21: ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě a Dodatku č. 1 ke
smlouvě o smlouvě budoucí darovací a o podmínkách provozu a užívání protipovodňového opatření:
„Protipovodňová opatření města Pohořelice“ mezi městem Pohořelice a subjektem Povodí Moravy,
s.p., IČ: 708 90 013 dle návrhu.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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- Koordinační dohoda s Policií ČR
Usnesení č. 27/XXVI/21: ZM schvaluje uzavření Koordinační dohody o společném postupu při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Krajským ředitelstvím policie
Jihomoravského kraje a městem Pohořelice vč. příloh 1 až 3 dle návrhu.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
- návrh OZV č. 2/2021 o nočním klidu
Dotaz: Ing. Svoboda – avizovaná Letní noc v Nové Vsi – zda se jedná o sraz motorkářů. Obdržel
informaci, že část občanů Nové Vsi se obává hluku i projíždějících motorek. Akce je pro uzavřenou
skupinu lidí a z Nové Vsi se jí zúčastní zřejmě jen pár jedinců. Hluk a jiné projevy ale budou obtěžovat
většinu občanů. Navrhuje vyčlenit konkrétní akci a hlasovat o ní samostatně.
Usnesení č. /XXVI/21: ZM schvaluje návrh OZV č. 2/2021 o nočním klidu bez akce uvedené pod
písmenem l) – „Letní noc v Nové Vsi“.
Výsledek hlasování: 6 pro, 8 proti, 5 se zdrželo – nebylo přijato usnesení
Usnesení č. 28/XXVI/21: ZM schvaluje návrh OZV č. 2/2021 o nočním klidu.
Výsledek hlasování: 16 pro, 2 proti, 1 se zdržel – schváleno
- Smlouva o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Pohořelice pro rok 2021
s obcí Cvrčovice
Usnesení č. 29/XXVI/21: ZM schvaluje Smlouvu o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb
v síti ORP Pohořelice pro rok 2021 s obcí Cvrčovice dle návrhu.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
- Dodatek č. 2 s Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (kanalizace Velký Dvůr)
Usnesení č. 30/XXVI/21: ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 7.10.2019 ve
znění dodatku č. 1 ze dne 2.6.2020 mezi městem Pohořelice a Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. dle
návrhu.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
- Slavnosti města Pohořelice a okolí v roce 2022
Usnesení č. 31/XXVI/21: ZM schvaluje konání Slavností města Pohořelice a okolí v roce 2022 ve
dnech 10.-12.06.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
- Mimořádná dotace pro Kynologický klub
Jedná se o pořízení sociálního zařízení – zakoupení buňky WC, obdoba jako pro TJ Dynamo Velký Dvůr.
Starosta Bc. Novák – kynologický klub pořádá mimo jiné i akce pro děti a další veřejnost. Přípojku na
kanalizaci si zajistí sami. Užitková voda je vedena z fotbalového hřiště. Na zimní období bude
zazimováno. Grantová komise vyjádřila určité pochybnosti, zastupitelstvo může rozhodnout i odlišně.
Usnesení č. 32/XXVI/21: ZM schvaluje poskytnutí mimořádné investiční dotace a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice se žadatelem
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Pohořelice10409, pobočný spolek ve výši
155.000,- Kč.
Výsledek hlasování: 18 pro, 1 proti, 0 se zdržel – schváleno
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- Finanční výpomoc obcím postižených tornádem
Starosta informoval o tom, že RM na své schůzi již 25.06. schválila finanční dar pro každou obec ve výši
20 tis. Kč, což je max. výše, kterou RM dle zákona o obcích v jednotlivém případě může schválit. Nyní je
návrh, aby část finančního daru schválilo také ZM.
Usnesení č. 33/XXVI/21: ZM schvaluje finanční výpomoc pro obec Hrušky, městys Moravská Nová
Ves, obec Mikulčice a obec Lužice pro každou obec 30.000 Kč z rozpočtu města, které byly postižené
tornádem dne 24.06.2021.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Po příchodu Ing. Arch. Kaňka byly níže uvedené body projednávány až po bodě jednání 8 - Představení
záměru – Zvýšení kapacity ZŠ I. stupeň.
Dostavila se Mgr. Kloudová – nyní 19 členů.
- Aktualizace studie Stará Obec
Ing. arch. Kaněk ukázal návrh využití Staré Obce. Tato část města má hodně historický charakter a je
výjimečná v tom, že blízko centra města je poměrně tiché prostranství. Po úpravách bude prostranství
lépe využitelné jak pro konání Slavností města, tak v průběhu roku jako odpočinková část pro občany.
Vizualizace ukázaly zachování domů, byly by zde mlatové chodníky a rozšířena zeleň.
Ing. Mlýnková – financování uznatelných nákladů by bylo možné ze 70 % z dotace. Realizaci akce se
budeme snažit nastavit na co nejdelší dobu, např. do roku 2026. V území je nutné dořešit vlastnické
vztahy, sítě atd.
Unesení č. 34/XXVI/21: ZM bere na vědomí představení studie zástavby Staré Obce a ukládá
připravit výběrové řízení na projektovou dokumentaci úprav Staré Obce, včetně přípravy žádosti o
dotaci.
Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
- Rozšíření kapacity MŠ – 19:00 hod.
Starosta – jsou 3 varianty zvětšení.
1) ZŠ Lidická – zřídit třídu pro předškolní děti. Nedokážeme vyčlenit žáky z 1. stupně. Bohužel tato
myšlenka nebyla reálná a byla opuštěna.
2) Další varianta byla dočasná třída MŠ z kontejnerů. VP V Praze přestavovali MŠ a měli od firmy
KOMA RENT zapůjčenou kontejnerovou sestavu pro 1 třídu MŠ. Po dostavbě školky je
kontejnerová sestava volná a je možné si ji pronajmout, nebo odkoupit. Zástupci města se byli
podívat v Praze na kontejnerovou sestavu. Bylo zvažováno umístit ji vedle školky na Šumické.
Platí se zde nájem, dále je potřeba udělat stavební připravenost, poplatek za instalaci,
reinstalaci. Je to dočasný objekt – vyřeší jen určité období.
3) Rekonstrukce objektu MŠ Nová Ves. Nyní je využívána jedna místnost jako taneční pro práci
kroužku Novoveská štístka. Dále je v přízemí umístěna knihovna a soc. zázemí. Rekonstrukce +
investice se jeví jako dobrý nápad. V Nové Vsi chce nyní společnost Esox stavět 24 domků.
V části z nich budou určitě i malé děti. Do Pohořelic jezdí do MŠ i děti z Nové Vsi a Velkého
Dvora. Místní by zřejmě přivítali možnost umístění dětí v Nové Vsi, tím by se uvolnila část
kapacity MŠ Pohořelice. Varianta stavebních úprav se jeví jako rychlá. V rozpočtu jsme schopni
vyčlenit nyní 4,2 mil. na tuto rekonstrukci.
Paní Kalužová – jaká kapacita a co to znamená pro občany Pohořelic, kteří se nedostali letos?
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Starosta: zadáváme celý projekt, kapacita by byla celkově jako třída MŠ – cca pro 24 dětí. Rychlost
úprav – hodně optimistická varianta je od ledna roku 2022. Musí se rovněž zajistit dovoz jídel obědů.
Paní Kavková: Myslí si, že tohle není řešení. Že je to řešení pouze na tento rok. Maminek je cca 30 a
nesouhlasí a nejsou ochotné vozit děti do Nové Vsi. Školka je jako priorita pro děti, jedná se o 24 dětí.
Paní Kalužová – 400 km měsíčně – 1000 Kč na naftu, 12 tisíc ročně za naftu, nelíbí se jim návrh
Starosta: teď je to 24 dětí dole, ale je možné, že se časem kapacita zvětši i na 40 dětí. V naší školce
nebereme děti z jiných obcí. Byla ukázána tabulka: Věkové složení a počty dětí jednotlivých kategorií.
Jesle zde nejsou nyní možné, teď dokážeme prostory upravit pouze pro 3leté. Není však dobré dávat
děti do školky ve 2 letech, a to z důvodu rodiny a jejího fungování. Je zde stále možnost kontejnerů na
ul. Šumická a v budoucnu počítáme se školkou na Znojemské – kapacita 250.
Paní Paprstková: Pohořelice prodávají spousty pozemků, kupují je mladé rodiny, kapacita MŠ není
dostačující. Zaplácneme tedy díru, že vezmeme 3leté? Proč to nejde ruku v ruce, když se něco buduje.
Je to o penězích, nebo o prioritě?
Starosta: Souhlasí s těmito názory. Uvědomuje si tuto problematiku. Uvedl příklad - v Brně chtějí od
letoška po developerech příspěvek pro město na rozvoj (třeba i školství). Pokud zde do budoucna bude
taková možnost, bylo by to pro nás dobře. Obecní rozpočet už nemá kde brát. Pro posílení příjmů
můžeme udělat některé kroky - dokázali bychom zvednout poplatky. Odvážíme odpadky za 10 mil, ale
vybereme 2 mil. Kč. Za domek se platí zhruba 1000 Kč daň z nemovitostí. Rozhodnutím zastupitelů
můžete platit za domek až pětinásobek (5000 Kč). Roční příjem do rozpočtu je 7,5 mil. Kč z této daně a
může být 30. Nechceme však vytahovat peníze lidem z kapes. Kdyby peníze byly, objednáme,
postavíme. Zdroje jsou ale omezené. Byl na konferenci, obdobné problémy řeší spousta dalších obcí.
Máme zóny pro rozvoj, ale dohání nás to, že nemáme v předstihu vybudovanou infrastrukturu.
Odpověď vás nebude sice uspokojovat, ale je zde tedy i otázka, jestli vůbec upravovat objekt v Nové
Vsi? Nebo řešit kapacitu nákupem či pronájmem kontejnerů, které nejsou vzhledné, ale jsou čisté. To
by bylo rychlejší než stavět novou školku.
Místostarosta Ing. Svoboda: připomněl, že město chystalo rozšíření kapacity MŠ. V v minulosti už byly 2
projekty. Jeden projekt řešil zvýšení kapacity na Hybešové v nové zděné budově (kapacita měla být
dalších 70 žáků), další projekt řešil na Hybešové rozšíření kapacity o 2 třídy v kontejnerovém objektu.
Město narazilo na nesouhlas při stavebním řízení, je to nyní u soudu. Vlastník sousední nemovitosti
nám tyto projekty zablokoval. Je šance na úspěšné soudní řízení, je to ale na dlouhou dobu.
Informovali jsme se o tom, zda je možné zřídit dětskou skupinu. Tyto skupiny jsou navrhovány
legislativně upravit na jesle, ale málokomu se podaří splnit podmínky dle hygieny. Jsou sice dotace, ale
náklady jsou cca 7.000 Kč měsíčně na dítě. Nemyslí si, že varianta třídy v Nové Vsi je špatná. Město se
snažilo kapacitu řešit tam, kde je prostor. Příprava vyžaduje čas, a když se narazí na nesouhlas, tak je to
špatné. Druhá otázka, která zazněla: mělo město prodávat pozemky na Polní? Vedla nás k tomu snaha
umožnit bydlení lidem, kteří jsou místní, převážná většina stavebníků ale není z Pohořelic. Výstavba
infrastruktury je nákladná, město možná pozemky pro výstavbu domků prodalo v předstihu, ale proto,
aby vyšlo vstříc lidem, kteří potřebují bydlet. Jsou lokality poblíž Brna, které jsou na tom hůře.
Starosta: Objasnil situaci se soudním řízením. Nyní se neprodávají pozemky, nemáme totiž kapacitu na
ČOVce ani na školce. Developeři chtějí stavět, ale nechceme prodávat a přidělávat si další „problémy“.
Paní Janů: Varianta kontejnery – kdy by děti mohly jít do školky do „kontejnerů?“ Kolik to bude stát?
Starosta: Kontejnery budou časově stejně náročné stejně jako rekonstrukce v Nové Vsi. Půjde to cca od
ledna 2022, ale je to také varianta. Nebudete muset jezdit do Nové Vsi.
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Paní Janů: Dceru má na Šumické, syn Nová Ves a práce Brno?
Místostarosta Mgr. Pařil: Budeme se snažit, aby umístění dětí ve třídách a logistika s tím spojená byla
v pořádku. Chce doplnit, že Pohořelice mají 3 části. Máme jenom 2 možnosti – Nová Ves nebo
kontejnery. Nová Ves není nyní využívaná. Myslí si, že z 240 dětí se určitě najde 24 rodičů, kteří děti
převezou. Jiné řešení nemáme.
Paní Janů: Je pro ně těžké rozhodnout, jestli souhlasit nebo ne.
Paní Kalužová: Názor ředitelky?
Mgr. Kloudová: Je to velice veliký zásah do celkového chodu MŠ - ať to budou kontejnery nebo Nová
Ves. Nyní nemáme kapacitu školní kuchyně. Nicméně chápe, že Nová Ves je z ruky – vozit dítě 2x
denně, vyšší finanční náklady. Kontejnery by byly blíže, ale jak již zmínil Mgr. Pařil, Nová Ves je naše.
Na otázku, kolik máme ve školce dětí z Nové Vsi? Z hlavy to bohužel neví, cca 10-15 dětí dojíždí do MŠ
z Nové Vsi. Nikdo nebude manipulovat s dětmi, odtrhávat je. Nemůžeme počítat s přesunem dětí ze
stávající školky. Chápe, že rodiče chtějí mít sourozence pospolu, avšak v průběhu školního roku to není
možné. Je to možné od září nového roku, kdy odejdou předškoláci.
Místostarosta Mg. Pařil: Budete radši vozit 2 děti do Nové Vsi?
Maminka: Nebude odtrhávat děti od sebe, když už se adaptovaly.
Místostarosta Mgr. Pařil: Řeší to, že z 240 dětí by 10 % chtělo do Nové Vsi. Mnoho rodičů je radši za
školku na Šumické. Hledáme řešení. Kontejner, který není náš? Nová Ves bude řešení pro delší dobu.
Nemusíme vůbec přijímat 3leté děti.
Zastupitelka Mgr. Kloudová: Zákon je tak, že dřív to byly 5leté, nyní jsou to i 3leté děti - dle zákona od
roku 2018. Město se může domluvit s jinou obcí, pro informaci.
Zastupitel Jančák: Řeklo se hodně, ale není zde řešení, ani velký krok. Co domeček na Tyršové ulici?
Byla zde školka. Co je důležitější - školka, nebo kroužky? Technicky i finančně by to nebylo náročné. Je
to návrh. Neví technické parametry, ale myslí si, že je to dobrý návrh. Nemá přehled o Pohořelicích, ale
pokud vozíme jídlo, proč není centrální kuchyně? Co se týče nákladů, ty porostou. Myslí si, že by i toto
bylo řešení – centrální kuchyně. Navrhuje tedy využít domeček.
Starosta požádal paní Mgr. Janičatovou o vyjádření
Zastupitelka Mgr. Janičatová: Mrzí ji, že pan Jančák neví, co dělá SVČ. V každém případě není možné,
aby dělala organizace tolik činností v menších prostorách. Nemůžeme klín vytloukat klínem. Chápe
všechny, ale kam dáme děti, které chtějí chodit do kroužků? Činnost je bohatá a město se touto
činností může chlubit. Budova je využívána naprosto pořád. 700 dětí je přihlášených na letní činnost.
Stavíme další prostory na Dlouhé. Jestli chcete, aby středisko volného času tady nebylo, tak to řekněte
a nebude. Priorita města jsou děti, jak školky, školy, tak SVČ. Řešení jsou navrhovaná. Dříve se jezdilo
do školek do Cvrčovic, do Smolína, do Nové Vsi. Návrh pana Jančáka nepovažuje za vhodný. Všichni, co
tady sedíme z oblasti školství – v hlavě jsou scénáře. Byla zde miniškolička – finančně to bylo řešeno.
Můžeme řešit věci, ale co nejlépe a komplexně do budoucna. Nyní se rodičům malých dětí zdá, že SVČ
třeba nepotřebujete, ale za pár let budete potřebovat. Provoz „Domečku“ je prakticky nepřetržitý.
Starosta: Ukazuje fotografie nově stavěných učeben SVČ na ul. Dlouhá – dotace 2,7 mil. Kč z MAS
Podbrněnsko. Zbytek cca 5 mil. Kč z úvěru. Domeček nemá kapacitu, proto se to nyní staví. Mimoškolní
činnost je opravdu velká. V blízkosti objektů SVČ jsou hřiště, kurty, dopravní hřiště. Nemůžeme
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bezmyšlenkovitě měnit využití prostor na Tyršovce. Kam potom s dětmi v jejich volném čase?
Nemůžeme zrušit činnost SVČ.
Místostarosta Ing. Svoboda: V 90. letech byla Tyršovka pro školu nepotřebná. Škola tehdy Tyršovku
předala městu. SVČ se objektu ujalo a jsou zde kroužky. V Nové Vsi ukončila školka činnost kolem roku
1995. I tyto prostory využívají nyní děti z kroužků SVČ. Místnosti mají využití, jsou temperovány, jsou
pod dohledem.
Zastupitel Mgr. Veselý: Zaznělo mnoho informací a rád by viděl řešení. Máme možnost opravit Novou
Ves. Nebo kontejnery. Nyní je 24 neuspokojených. Školka na Znojemské – 6-7 let. Chceme tedy Novou
Ves, nebo kontejnery?
Paní Kavková: Tyršovka jde mimo ně, SVČ rodiče chtějí.
Starosta: Kontejnery také možná nebudou, firma je mohla rezervovat pro jiné zájemce.
Ing. Mlýnková: Zásadní informace – ekonomičtější je to opravdu dát do Nové Vsi, náklady budou
stejné. Kontejnery vrátíme a Nová Ves nám zůstane. Domnívá se, že realizace Znojemské půjde
rychleji.
Starosta: Nové Vsi se stejně nevyhneme. Je otázkou, jestli nebudeme řešit obě dvě varianty. Co tedy
uděláme dřív? Možná necháme kontejnery déle a investice se nevyhodí „oknem“.
Paní Juráčková: Zajímalo by jí reálně, co když to nebude ani v lednu? Má problém, že má zářijové dítě.
Co má dělat? Co má říct v práci? Nebude na ně nikdo čekat.
Starosta: Budeme se snažit co nejrychleji.
Maminka: Dělal se průzkum?
Starosta: Nedělal, každý má jiný názor.
Paní Janů: Chce kontejnery teď dočasně na tento rok, pak od září Nová Ves. Je zde spousta maminek,
které ani nebyly na zápisu.
Místostarosta Mgr. Pařil: V celé ČR je na půjčení 1 školka. Nyní nevíme, zda budou kontejnery teď.
Radní města doporučují tedy Novou Ves. Koupí se větší konvektomat nebo jiné vybavení, aby se zvýšila
kapacita školkové kuchyně pro děti.
Zastupitelka Mgr. Kloudová: Musí se udělat také nové technické zázemí.
Místostarosta Mgr. Pařil: Hledá řešení, jak uspokojit zásobování pro všechny děti. Za nás se jezdilo do
všech obcí. V Brně se jezdí přes celé Brno.
Paní Ječmínková: Její dítě se také nedostalo. Platí 4000 měsíčně, ale má pocit, že se přenáší povinnost
na školku. Nicméně říká maminkám, že se také musí snažit. Chcete do práce? Tak vozte děti do školky.
Starosta: Byl zde návrh a dal protinávrh.
Zastupitel Mgr. Polák: Nabídka je taková, že základní škola dokáže nabídnout 8 míst v Pasohlávkách a
8-10 mít v přípravném ročníku v Pohořelicích pro děti s odkladem školní docházky.
Starosta: Navrhuje, aby se již hlasovalo, a podává protinávrh na pořízení kontejnerové školky od firmy
KOMA RENT.
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Zastupitelka Mgr. Janičatová: kdy to budeme vědět? Online porada?
Zastupitel Hemala: Je jediná nabídka na trhu? 5 let to mohlo stát a mohlo to být.
Starosta: Chtěli jsme 2 kontejnerové třídy, tzv. pavilon „D“ na ul. Hybešova, nebylo to možné, rozpočet
byl cca 36 milionů.
Zastupitel Langer: Apeluje na zastupitele, navrhuje přiklonit se na Novou Ves. Můžeme od zítra začít
stavět.
Místostarosta Mgr. Pařil: Nová Ves je součást Pohořelic. Zřejmě bude jedna třída v Nové Vsi.
Usnesení č. /XXVI/21: ZM schvaluje nabídku firmy KOMA RENT na pronájem kontejnerů pro zřízení
jedné třídy MŠ na ulici Šumická – varianta 48 měsíců.
Výsledek hlasování: 5 pro, 12 proti, 2 se zdrželi – nebylo přijato usnesení
Usnesení č. 35/XXVI/21: ZM schvaluje vypracování projektové dokumentace a stavební úpravy
budovy Nová Ves 114 pro zřízení třídy, ev. tříd mateřské školy v objektu.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno

ad 10) Interpelace zastupitelů
Místostarosta Mgr. Pařil: Podal informaci o Kamerovém systému – chtěl doplnit, že všechny kamery
jsou propojeny na pult Policie ČR, výstup z kamer je i MP.
Informoval o plánovaných kulturních akcích – proběhla diskotéka pro žáky pro I. stupeň ZŠ. Pozval
přítomné na představení letního kina a dále informoval o kulturních akcí. 3. 9. bude akce na zahájení
školního roku ve spolupráci se SVČ – v parku, aby tam byl pohyb.
Zastupitel Mgr. Rouzek: Na webových stránkách města našel výstrahu, že voda, dodávaná VaKem není
pitná kvůli zvýšenému obsahu dusičnanů. Co pro to udělalo město? Jaký je názor třeba na cenu vody.
100,- Kč za kubík a není to pitná voda. Neví, proč nejsou vzorky? Jak je to se zdrojem? Jestli není pitná
voda v Nové Vsi, nemá ji ani Velký Dvůr, jak je to v Pohořelicích?
Starosta: Správce provozovatel Vak Břeclav – problém je na Vaku, ne u nás. Vak je ten, kdo to řeší.
Máme zde rozhodnutí a doporučení hygieny. Pohořelice nejsou touto akcí zasaženy. Vak se snaží najít
závadu, místo 50 je zde 68 mg dusičnanů v litru vody. Na stránkách jsou zveřejněny výsledky rozborů.
Neví, kudy se dusičnany dostaly. Z pozice města závadu nevyřešíme. Je to o technickém řešení ze
strany Vak Břeclav či spíše organizačním řešení (způsob obhospodařování půdy apod.). Dne 11. června
jsme dali informaci na web i FB, stejně tak i upozornění v městském rozhlasu.
Místostarosta Ing. Svoboda: Doplňuje, že na základě požadavku VaKu bylo prověřováno Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZUS) přiměřenost hnojení a ochrany půdy
zemědělskými subjekty. Dle poskytnutých informací nebyla zjištěna pochybení.
Zastupitel Hemala: Veřejné osvětlení se rozsvěcuje brzy na ul. Mlýnská a Dlouhá. Intenzita svítidel je
poloviční. Jak jsme na tom s bagrováním na Mlýnské? Něco je vyklizeno a něco není. Nic se neděje?
Starosta: Hladina vody byla 1. května u propustku u domu p. Tučka na Mlýnské 176,95 m.n.m. Dne
16.6. se začalo bagrovat a hladina klesla na 176,82 m.n.m., tj. o 13 cm. Zaměření betonu u mobilního
hrazení proběhlo a rozdíl je cca 1cm. Voda více neklesne.
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Zastupitel Hemala: Ve volné chvíli šel projít a kde je koryto pročištěné, tam odtéká voda.
Protipovodňové opatření je špatné – v místě pro umístění mobilního hrazení na konci Dlouhé tvoří dno
objektu hrázku, přes kterou voda musí nastoupat.
Starosta: Nechal zaměřit od geodetů, abychom mohli posoudit i možnosti způsobu a účinnosti
odvodnění.
Místostarosta Ing. Svoboda: Po zvýšeném stavu vody byl vyčištěn drenážní kanál v roce 2006, loni bylo
vyčištěno znovu. Asi nebude chodit nikdo denně kontrolovat stav vody.
Starosta: Geodet tam byl v květnu, zaměřil výšku hladiny vody v Mlýnském náhonu, v drenážním
kanálu a u řeky Jihlavy. Má za to, že hladina spodní vody je daná zejména stavem vody v Mlýnském
náhonu a množstvím srážek. Má za to, že i když se budeme snažit sebevíc, hladinu spodní vody výrazně
neovlivníme.
Ing. Dresler: Dotazy: 1. Znečištění vody dusičnany? Je to způsobení hnojením, omezit hnojení. 2. VAK. –
vyplavení množství materiálu ze svahu pod vodojemem u Smolína. Není to zde uklizeno, voda v
příkopu stojí, nemá kam odtékat. Smolínský potok – vyvinul úsilí k vyčištění potoka, a to se podařilo,
sehnal příspěvky. Před čištěním koryta byly vykáceny některé náletové dřeviny, zejm. akáty. Smolínský
spolek dostal 8 tis. pokuty. Nakonec se ukázalo, že nebylo nic uděláno špatně, konečná sankce činila
2.000 Kč. Chválí vedení města za možnost vyčištění potoka.
Paní Veselá Smolín: Chce se dozvědět, co se plánuje s plochou smolínské průmyslové zóny?
Odešel Mgr. Veselý, počet zastupitelů 17
Starosta: Představil prezentaci Smolín – Investor. Představil studii záměru potenciálního investora,
který by ve Smolíně chtěl postavit objekty pro logistiku. S investorem by bylo možné jednat o
podmínkách realizace jeho záměru. Mohli bychom např. požadovat, aby zajistil odklonění dopravy
z centra obce. Při ceně pozemků např. 1.600,- Kč/m2 by přínos pro obec činil 59.937.600,- Kč. Investor
by mohl udělat obchvat obce, aby Agris nejezdil přes Smolín a veškerá nákladní doprava. Mohla by se
zde např. mateřská školka pro Smolín. Příspěvek na ČOV, výstavba RD. Potřeb obce je více - oprava a
zajištění statiky kulturního sálu a hostince, oprava kostelíku a hřbitova, dále zlepšení odvodu dešťových
vod, chodníky ve Smolíně. Další přínosy viz prezentace. V Pohořelicích máme DHL v centru města a
dnes bychom jej už asi neschválili.
Místostarosta Mgr. Pařil: Přijde mu zvláštní prezentovat soukromého investora, vidí prezentaci poprvé
Starosta: Při jednáních s CPI jsme se poučili, nyní lze mluvit o požadavcích, co chceme a přemýšlet
dopředu o podmínkách.
Dresler Karel ml: Vůbec se jim to nelíbí, chtějí si tam žít v klidu. Smolínští tento druh činnosti nechtějí v
obci. Silnice se rozjíždí už teď.
Paní Veselá: Rozhodně a zásadně NE. Nechtějí hluk, smrad. Absolutně nemyslitelné. Přehodit pozemky
v územním plánu na rodinné domy? Chtějí, aby děti zůstaly tam, kde se narodily. Nyní nejsou možnosti,
kde ve Smolíně postavit domy.
Ing. Dresler: Svolal schůzi a vyplynulo, že jako občané nechtějí. Chtějí zasíťovat pozemky, aby zde
mohla být výstavba.
Pan Cendelín: Je z toho zděšen. Bydlí v prudké zatáčce. Pokud by byl sobecký, tak by to propagoval a
ulevilo by se mu, že by se kolem něj nejezdilo. Proč dělat další průmyslovou zónu?
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Starosta: Nejedná se ani o CPI ani CTP. Jedná se o jiného investora.
Ing. Dresler: Bude město prodávat cesty nad Smolínem Českým štěrkopískům? Obává se, že vlastníci
dalších pozemků v lokalitě ztratí možnost přístupu k pozemkům.
Starosta: Cesty v těžební lokalitě jsou v nájmu Českých štěrkopísků. Firma je má pronajaté.
Ing. Dresler: Obává se, že pokud dojde k prodeji cest, nedostanou se vlastníci na své pozemky.
Starosta: Bude to v materiálech, situaci prověříme.
Paní Sedláčková: Jméno investora zóny ve Smolíně nebylo sděleno. Nechápe proč? Bude to
zastupitelstvu předkládáno znovu?
Starosta: Investor by rád v katastru Smolína něco vybudoval. Starosta záměr pouze ukázal, aby viděl
reakci občanů. Stejný záměr znovu předkládat nebude. Nechce sdělit jméno investora, protože ten si
to nepřeje. Pokud bude zájem o plochy o bydlení, bude se změna územního plánu v daném místě
projednávat. Doporučuje ale v dané ploše vymezit také část pro umístění mateřské školky.
Starosta:
1. během jednání na magistrátu Brna se dozvěděl, že se připravuje záměr připomenout zaniklé vesnice
v okolí Smolína a Pohořelic. Projekt je „Pískovny za humny“. Při revitalizaci území po těžbě by byly
připomenuty zaniklé obce. Uvažuje se o naučné stezce, postavení nějakého objektu, který by
připomínal (v našem případě) zaniklou ves Koválov.
2. Pomoc postiženým oblastem – odbor sociální kontaktoval – Pleasure Pub, Kebab, Lahůdky Burešová,
Tesco. Potraviny a hotová jídla pro osoby, účastnící se obnovy obcí postižených tornádem, byly
poskytnuty zcela ZDARMA. SVČ nabídl pro děti z postižených obcí účast na táborech SVČ zdarma,
místostarosta zajistil sbírku hmotné pomoci. Dne 12.7 pojedou pomoci zaměstnanci úřadu. Dne 24.06.
byl starosta upozorněn na blížící se bouřky velitelem HZS JMK Bc. Selnerem, proto nechal upozornění
vyhlásit rozhlasem a umístit na FB města. Poděkování všem.
Zastupitel Mgr. Polák: Jak je zapojen systém sirén? Jak to funguje?
Starosta: Pokud by to bylo závažné, došlo by k dálkové aktivaci sirén hasiči. Poplach by byl vyhlášen i
bez nás.
Místostarosta Ing. Svoboda: v případě naléhavé potřeby je možné do městského rozhlasu pustit
hlášení přímo z mobilního telefonu.
Starosta: Hotel Morava – je nabízen exekutorem k prodeji, objekt bude očištěn od právních vad. Dnes
proběhla elektronická dražba objektu s vyvolávací cenou 30 mil. Kč. Vydražitel by mohl dokoupit i
pozemky za dalších 17,9 mil. Kč. Celkem i s pozemky 47,9 mil. Kč. Nikdo se však do dražby nepřihlásil.
Zastupitel Mgr. Rouzek: Nikdo nekoupí celý objekt, jsou zde 3 byty.
Starosta: Ví, že jsou bytové jednotky zapsány v katastru. Vydražitel by musel vlastníky bytů vyplatit,
nebo s nimi řešit problémy objektu dohodou.
Informoval, že dne 31.07 proběhne Pouť smíření organizovaná Černým křížem.

ad 11) Diskuse občanů
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pan Hemala – chce uvést na správnou míru informace ohledně kanálů. Chce, aby MP nařídila odklízení
a likvidaci škod na ulici Mlýnská.
Místostarosta Ing. Svoboda – je možné, že škody měli vlastníci některých domů, které jsou
podsklepené. V tom případě by ho zajímalo, zda bylo podsklepení v projektu a zda byla hloubka sklepů
ověřená nějakým hydrogeologem. Pokud ví, prvotní myšlenka při požadavku na pročištění drenážního
kanálu byla, aby byl průtočný.
Pan Musil – kdo se bude starat o kanály?
Ing. Svoboda – v případě melioračního kanálu za domy na Mlýnské mu vadí, že lidi zde vozí nepořádek.
Týká se to zahrádkářů i další veřejnosti.
Pan Musil – 50 let nikdo nečistil, dokud tam bylo pole a kanál, bylo to čisté, lidé si tam udělali chlívky a
dopadlo to tak, že se to zasypalo. Platí 5 tisíc pojistku, jsou protipovodňové zábrany, a kde jsou? Domy
jsou stále zařazeny v povodňové zóně.
Starosta Bc. Novák – JMK stanovuje záplavové/aktivní zóny, nyní probíhá revize záplavového území.
V rámci řízení vzneseme s odborem životního prostředí MěÚ připomínky.
Pan Musil – komentuje vzhled veřejného osvětlení na Mlýnské, doporučuje delší výložník směrem k
silnici, aby byla vozovka lépe osvětlená.
22:11 - Odchází Mgr. Kloudová.
Starosta Bc. Novák – ulice jsou zařazeny podle dopravního významu do kategorií. Každá kategorie má
doporučeno (předepsáno) jinou intenzitu osvětlení.
Zastupitel Langer – se světlem je to hodně subjektivní, proběhne kontrolní měření?
Místostarosta Mgr. Pařil – bude provedeno měření – jedná se o dotaci
Pan Musil – na ulici Dlouhé byly dříve hlubší příkopy. Ty vedly podél cesty i v místech, kde mají nyní
postaveno rybáři. Příkop pak pokračoval podél pole pana … a příkop ústil do drenážního příkopu.
V průběhu mnoha let došlo k zasypání příkopů (parkovací místa), voda stojí u chodníku a některým
lidem může natéct do domů. Kudy poteče voda?
Zastupitel Hemala – jak probíhá kabelizace Komenského, zapravení chodníků. Zda město předalo
chodník firmě a zda ho bude někdo po provedených pracích přebírat. Dlaždič dláždil 2. den v životě,
podle toho to vypadalo. Výkop nebyl zhutněn, do budoucna se bude chodník propadat. To se týká i
ostatních ulic (Dlouhá, Mlýnská, Znojemská).
Místostarosta Mgr. Pařil – nic nebylo přebráno, nebude, stav chodníků byl připomínkován.
Zastupitel Hemala – ulice Sportovní je opět překopaná, proč?
Místostarosta Mgr. Pařil: Dělá se tam přípojka vody + hydrant na základě požadavku VaKu. Montážní
jámy budou zapraveny.
Zastupitel Langer – Znojemská – kabeláž, závora jednoho jízdního pruhu – celý víkend bylo zavřené
zbytečně. Aby si pouze vyhranili část
Místostarosta Ing. Svoboda – bude se na to dbát
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Zastupitel Ing. Bulín – minulé pondělí u kina zbytečné fronty a zabrání jízdního pruhu – zamyslet se nad
tím kdy co opravovat.
Dotaz na hřiště pro koloběžky? Skateboard? Jestli někde bude nějaká betonová plocha?
Místostarosta Mgr. Pařil – bude se přes léto dělat na dirt parku „U“ rampa.
Pan Musil – hlína se navozila k hřišti do Nové Vsi. Jsou zde koleje, už tam nikdo ani neseká trávu
Místostarosta Ing. Svoboda – pozemek má v nájmu pan …. Svoboda s ním jedná o získání souhlasu ke
zřízení jednoduchých překážek pro horská kola. Aby i děti v Nové Vsi měly možnost si tam zajezdit.
Věříme, že to některým dětem vyjde vstříc. Pokud nebude zájem, hlína se rozhrne a bude zde zase
tráva.

ad 12) Závěr
Starosta poděkoval všem za účast, popřál pěkné prázdniny a dovolené. Příští zasedání ZM bude dle
harmonogramu dne 08.09. v 16.00 hod. Závěr XXVI. zasedání ZM provedl starosta v 22:24 hod.

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města
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