Město Pohořelice
Zápis
ze XXXIII. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 30.03.2022
Účast zastupitelů: 18 při zahájení (viz prezenční listina)
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 v počtu 18. Omluvil zastupitele Mgr. Poláka, MBA, Ing. Haumera,
MBA a MUDr. Hrabovského. Pro účely zpracování zápisu se pořizuje zvukový záznam, proto požádal,
aby každý hovořil na připravený mikrofon. Dle doporučení Finančního výboru ZM navrhl v programu
posunout body 8 a 9 před bod 3. Poté nechal o upraveném programu hlasovat.
Usnesení č. 1/XXXIII/22: ZM schvaluje program v tomto znění:
1. Zahájení
2. Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Přijetí úvěru od Národní rozvojové banky
4. Aktualizace použití úvěru od Komerční banky, a.s.
5. Rozpočtové opatření města č. 2/2022
6. Informace o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny
7. ČOV – intenzifikace – Dodatek č. 1 ke smlouvě s Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
8. ČOV – intenzifikace – Smlouva o spolupráci – ZOŠI LOGISTICS (zóna 6,8 ha)
9. ČOV – intenzifikace – Smlouva o spolupráci – obec Cvrčovice (projekt RD Sedmičtvrť)
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/XXXIII/22: ZM jmenuje volební komisi ve složení F. Beneš, F. Jančák a Mgr. Rouzek,
určuje za ověřovatele zápisu zastupitele P. Hemalu a J. Dočekala. ZM bere na vědomí určení
zapisovatelky Mgr. Renaty Babčanové.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

ad 3) Přijetí úvěru od Národní rozvojové banky
V úvodu starosta informoval, na jaké investiční akce by byl přijatý úvěr použit.
Mgr. Pařil – doplnil, že město předpokládá dostavbu i druhého podlaží MŠ v Nové Vsi, s ohledem na
vyhlášenou dotaci na dětské skupiny, o kterou město bude žádat. Tato dětská skupina bude
provozována jako mateřská škola. Je možné získat dotaci až 80 % na úhradu nákladů. Ze současného
úvěru nelze nyní čerpat další prostředky.
Mgr. Rouzek – finanční výbor se zabýval přijetím úvěru a doporučil ho ZM schválit.
Usnesení č. 3/XXXIII/22: ZM schvaluje podání Žádosti o úvěr z programu RRF Národní rozvojové
banky, a.s. pro projekt Služebna městské policie Pohořelice ve výši 10 mil. Kč, se splatností na 10 let,
fixní sazba 2,50 % p.a. a pověřuje starostu města převzetím úvěru pro město a podpisem smluvních
dokumentů.
Výsledek hlasování: 16 pro, 2 proti, 0 se zdržel – schváleno
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ad 4) Aktualizace použití úvěru od Komerční banky, a.s
Mgr. Rouzek – dotaz na dostavbu MŠ v Nové Vsi. Jaká je výše dotace na dětskou skupinu a podmínky,
kolik si rodiče budou platit.
Starosta – objekt v Nové Vsi byl plánován pro využití mateřské školy v plném rozsahu včetně zahrady.
K dotaci na dětské skupiny uvedl, že proběhne schůzka s kolegy ohledně podání žádosti o tuto dotaci,
režim bude podobný jako v mateřské škole, závazek je 10 let udržitelnosti, dotace je nejen na vybavení,
ale také na provoz.
Mgr. Pařil – doplnil, že příspěvek v dětské skupině budou rodiče platit stejně jako ve školce. Podobně je
provozována dětská skupina pod MŠ v Troskotovicích, kterou navštívili a získali informace o výhodách i
nevýhodách. Režim je podobný mateřské škole. Může nastat situace, že stát nebude mít za 5 let
finance na provozování dětských skupin. Potom by tato dětská skupina fungovala jako např. ve
Cvrčovicích a rodiče by museli platit větší příspěvek. Ve skupině mohou být i děti mladší tří let.
Ing. Svoboda – pokud je dítě nemocné, nastoupí za něho náhradní dítě, které je vedeno v seznamu
„náhradníků“, a tak se uspokojí více dětí; to v běžné školce možné není.
Mgr. Kloudová – v dětské skupině nemusí pracovat pedagogičtí pracovníci.
Mgr. Rouzek – v dotaci je dána nějaká povinná obsazenost personálu. Mgr. Kloudová mu blíže
vysvětlila, jaké podmínky si MŠ nastaví pro přijetí dětí do této skupiny tak, aby byly splněny podmínky.
Mgr. Janičatová – doplnila, že se jí tento model líbí, je variabilní, bude záležet pouze na městě, jak si
tyto skupiny naplní a budou fungovat, což je dobře a poděkovala za tento návrh. Ve skupině pracují
„chůvy“, a toto vzdělání je více dosažitelné než klasické pedagogické vzdělání.
Mgr. Rouzek – finanční výbor projednal aktualizaci použití úvěru a doporučil ji ZM schválit.
Usnesení č. 4/XXXIII/22: ZM schvaluje aktualizaci použití úvěru 150 mil. Kč od Komerční banky, a.s.
dle návrhu.
Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno

ad 5) Rozpočtové opatření města č. 2/2022
Starosta blíže pohovořil o některých položkách rozpočtového opatření. Dále upozornil na krizová
opatření, která souvisí s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny v našem ORP Pohořelice.
Mgr. Rouzek – finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření a doporučil ho ZM schválit.
Usnesení č. 5/XXXIII/22: ZM schvaluje rozpočtové opatření města č. 2/2022 dle návrhu.
Výsledek hlasování: 16 pro, 1 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval – schváleno

ad 6) Informace o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny
Starosta informoval o tom, jak se město připravovalo na příchod uprchlíků z Ukrajiny. Pro jejich
ubytování byla upravena sportovní hala. Mnoho věcí bylo získáno mimo jiné i z charitativní sbírky,
kterou zajišťuje MAS Podbrněnsko. Vybavení pro malé děti poskytla mateřská školka. Je zde připraveno
100 lůžek se spacáky a dekami, které musí město dle pokynu Krizového štábu JMK držet do odvolání.
Sportovní hala byla uzavřena pro veškeré subjekty ve městě bez náhrady od 17.03.2022. ZŠ je
připravena zajistit pro uprchlíky stravu, město vyhlásilo veřejnou finanční sbírku. Starosta dále uvedl,
že oslovil firmy spolupracující s městem stran poskytnutí finanční pomoci a nabídku volných pracovních
míst. V Pohořelicích je dle údajů cca 147 Ukrajinců, kteří jsou různě rozmístěni. Město zajistilo
ubytování pro cca 15 osob (ženy a děti) na místní faře. V základní škole je 30 dětí, v mateřské škole
v Pasohlávkách 2 děti. Na Pfannu se provozuje dětský klub, tzv. hlídání ukrajinských dětí ukrajinskou
paní učitelkou. K dané problematice probíhají videokonference Krizového štábu JMK, setkali se i s
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řediteli škol z ORP Pohořelice a SVČ. Termín, kdy se vrátí do sportovní haly normální režim, není
schopen zatím sdělit. Vše závisí na pokynech z Krizového štábu JMK.
Usnesení č. 6/XXXIII/22: ZM bere na vědomí informaci starosty o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – vzato na vědomí

ad 7) ČOV – intenzifikace – Dodatek č. 1 ke smlouvě s Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Starosta uvedl, že současnou ČOV využívá i obec Cvrčovice, dlouhodobě je její kapacita přetížena a je
nutné řešit její navýšení. Dále blíže o plánované rekonstrukci ČOV pohovořil. Celou tuto akci
administrují Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., nelze však očekávat, že by na tuto akci finančně
přispěly. Jedná se o možnostech získat dotace, pokud budou vyhlášeny dotační výzvy. Část prostředků
chce město také získat od soukromých subjektů, které realizují ve městě své investiční záměry; část
nákladů bude financována stávajícím úvěrem od Komerční banky, a.s.
Usnesení č. 7/XXXIII/22: ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne
07.10.2019 uzavřené mezi městem Pohořelice a Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. pro projekt
„Pohořelice – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV“ dle návrhu.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

ad 8) ČOV – intenzifikace – Smlouva o příspěvku – ZOŠI LOGISTICS (zóna 6,8 ha)
Starosta podal bližší informace o investičním záměru společnosti ZOŠI LOGISTICS a o jejím příspěvku na
rekonstrukci ČOV. Na základě doporučení RM navrhl změnit ve smlouvě splatnost příspěvku, a to
v bodě III. odst. 5 změnit slova „…stavební povolení…“ uvést „…územní povolení….“. Dále RM navrhuje
doplnit do smlouvy poskytnutí příspěvku na rozvoj města.
Zastupitel Langer – doporučil, aby to bylo bráno jako pravidlo, případně poplatek pro další nové
investory.
Starosta uvedl, že pravidla příp. návrh smlouvy ohledně příspěvku investorů na rozvoj města připravuje
na příští zasedání ZM. Dále hovořil o tom, jak město ztrácí cca 16 tis. Kč ročně z rozpočtového určení
daní na 1 občana, který nemá ve městě trvalý pobyt, a některá města tento příspěvek požadují po
investorech, kteří budují byty a prodávají je občanům, kteří ale nemají v obci trvalý pobyt.
Usnesení č. 8/XXXIII/22: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi společností ZOŠI
LOGISTICS, IČ: 07555300 a městem Pohořelice o finančním příspěvku společnosti městu Pohořelice na
projekt „Pohořelice-intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV“ dle návrhu a příspěvku na rozvoj města ve
výši 50 Kč/m2 zastavitelné plochy dle platné ÚPD města.
Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno

ad 9) ČOV – intenzifikace – Smlouva o příspěvku – obec Cvrčovice (projekt RD Sedmičtvrť)
Starosta sdělil, jakou formou by obec Cvrčovice splácela městu finanční příspěvek na rozvoj ČOV.
Usnesení č. 9/XXXIII/22: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Cvrčovice, IČ:
00600156 a městem Pohořelice o finančním příspěvku obce Cvrčovice městu Pohořelice na projekt
„Pohořelice-intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV“ dle návrhu.
Výsledek hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno

ad 10) Interpelace zastupitelů
Mgr. Pařil – nechal mezi zastupiteli kolovat studii na rozvoj Nové Vsi, kterou město nechalo zpracovat
na základě požadavku Osadního výboru. Jedná se o vznik kulturního centra, osázení zeleně a úprava
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veřejného prostranství. Starosta doplnil, že Osadní výbor ve svém zápisu č. 4 tuto studii doporučil a
schválil. Tento zápis dostanou zastupitelé v materiálech na příštím zasedání ZM.
Mgr. Pařil – doplnil, že pro získání dotace, pokud by byla možnost ji získat, je nutné dodržet modrozelené plochy a zbudovat také fotovoltaiku.
Usnesení č. 10/XXXIII/22: ZM bere na vědomí „Územní studii Pohořelice – Nová Ves“.
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Ing. Svoboda – oznámil, že v březnu byla uzavřena spojka mezi V. Dvorem a Novou Vsí, u hřiště se
budovala kanalizace přes vozovku, nyní jsou výkopové práce ukončeny, příští týden bude obnovena
autobusová linka č. 105.
Mgr. Janičatová – požádala o přestěhování kontejnerů na ul. Dlouhá, při větru jezdí po silnici, nebo zda
se dá místo upravit, aby se zlepšila jejich dostupnost, případně najít jiné vhodné místo pro jejich
umístění.
Starosta – pozval na sobotní akce – výsadba Lipové aleje ve Smolíně a Ukliďme Pohořelice v rámci
celorepublikové akce Ukliďme Česko. Dále apeloval na zastupitele, aby se akcí v rámci 800 let od první
písemné zmínky účastnili, neboť organizátorem převážné části akcí je město, jehož součástí jsou také
zastupitelé a měli by jít jako hostitelé příkladem.
Mgr. Pařil – pozval zastupitele na Galavečer k výročí 800 let města, který bude uspořádán dne
07.05.2022. O programu podal více informací.
Mgr. Janičatová – pozvala na velkou velikonoční akci, kterou pořádá SVČ ve spolupráci s městem na
Pfannu „Velikonoční zajíček a prodejní jarmark“ dne 09.04.2022 od 13:00 hodin. Dále mluvila o
připravované akci „Odznak města“, bude probíhat v kostýmech. Kdo má zájem, může se zúčastnit.

ad 11) Diskuse občanů
Paní Světlíková – v souvislosti se sobotní akcí „Ukliďme Pohořelice“ upozornila, že není zprovozněno
sociální zařízení na pétanque hřišti na ul. Šumická.
Paní Mgr. Smejkalová – připomněla, že žádala komise a výbory o doplnění zápisů na web města, dosud
tak všechny neučinily. Podala námět na Senior taxi – rozšířit dle požadavků seniorů jízdu k lékařům
(SONO a RTG) do Židlochovic. Dotázala se, jak to bude s pronájmem sportovní haly pro skautskou akci
Jamboree teď v dubnu, který RM schválila.
Odpověď starosty – předsedové komisí a výborů budou vyzváni k doplnění zápisů. Ke službě Senior taxi
sdělil, že město se tím zabývalo, problém je v čekací době taxi na pacienta, řešením bude zřízení
rentgenu a ultrazvuku v Pohořelicích v nejbližších měsících. Se skauty bude o pořádání akce jednáno,
bude jim nabídnuta Sokolovna nebo využijí prostory ve skautském domě na ul. Sportovní.
Pan Cendelín – informoval o výstavbě chodníků ve Smolíně – zatím to vypadá dobře, firma pracuje
rychle.
Místostarosta Mgr. Pařil – doplnil, že je nutné, aby někteří občané, v souvislosti s výstavbou chodníků
ve Smolíně, současně vyřešili odvod dešťové vody ze svých domů.
Pan Heneš – dotázal se na optický kabel na ul. Brněnská, proč není zprovozněn, byl někým překopán.
Místostarosta Mgr. Pařil – jedná se o kabel soukromého subjektu, město o poruše kabelu informace
nemá. Je nutné obrátit se na provozovatele optické sítě, slíbil situaci prověřit.
Místostarosta Ing. Svoboda – informoval, že od 02.04. do 17.05. budou probíhat práce na opravě
povrchu dálnice D52 mezi Proklatou a sjezdem u Smolína, pruh na Brno. Dojde k navýšení osobní
dopravy ve městě.
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Ing. Kudrna – poděkoval za článek o historii města v Pohořelickém zpravodaji od paní Mgr. Smejkalové
Ing. Benkovič – za Muzejní spolek Pohořelice pozval na velikonoční výstavu na Radnici ve dnech od
14.04. do 18.04. Požádal, zda-li by se našla pro potřeby Muzejního spolku nějaká tiskárna.
Zastupitel Beneš – blíží se termín rekonstrukce chodníků na ulici Znojemská, měli by do té doby
proběhnout výkopy vodovodních a plynovodních přípojek, zda je to podchycené, aby po výstavbě
potom nedošlo k rozkopání nového chodníku kopáním dalších přípojek.
Místostarosta Mgr. Pařil – s občany bylo v této věci několikráte jednáno, někteří využili možnosti a
přípojky si v současné době budují, několik případů je ošetřeno čestným prohlášením občanů, že 10 let
nebudou povrch chodníku narušovat. Rekonstrukce začne 01.05.2022.
Pan Heneš – jak pokračuje komplex nové MŠ, zda byla již sehnána dotace.
Odpověď starosty – probíhají jednání s projektanty, připravena je dokumentace pro společné územní a
stavební povolení pro případné podání žádosti o dotaci, rozpočet stavby činí cca 250 mil. Kč, dotační
výzva zatím nebyla zveřejněna.
Ing. Svoboda – doplnil, že musí proběhnout ještě změna územního plánu města (změna č. 2).
Paní Světlíková – byla dotázána paní učitelkou ze základní školy, zda by mohla s dětmi využít pétanque
hřiště na ul. Šumická. Starosta souhlasí a doporučil domluvit se na podmínkách sdílení prostoru a
zázemí s panem Vašutou, který se členy MášČasBandu areál opečovávají.

ad 12) Závěr
Závěr XXXIII. zasedání ZM provedl starosta v 17:56 hod. Další zasedání ZM bude 13.04.2022 od 16:00
hod.

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala a zpracovala:
Zápis zpracován:

Petr Hemala

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

Jan Dočekal

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

Mgr. Renata Babčanová
30.03.2022

Přílohy:
prezenční listina zastupitelů a občanů
Žádosti a přehled hlasování
Rozpočtové opatření města č. 2/2022
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