
 
 

MMěěssttoo  

VVEELLKKÉÉ  PPAAVVLLOOVVIICCEE  
 

             Výpis z usnesení č. 3/14 
 

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve středu dne 26. listopadu 2014  
ve 14.00 hodin v kanceláři starosty města 

 

 
Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

 

Z činnosti MěÚ  
- návrhy na složení výborů:  

finanční výbor - předseda Ing. Jaroslav Benda, členové Václav Stehlík, Ing. Petr Halm 
kontrolní výbor – předseda Mgr. Michal Rilák, členové Jiří Otřel, Jana Crháková 

- návrhy na složení komisí rady města - schůzka s vytipovanými členy 

- informace o dokončení stavebních a montážních prací v interiéru sokolovny (dlažba, parkety, PVC, 

zakrytí vzduchotechniky, zábradlí)    

- pravidla užívání sokolovny – neziskové organizace, nájmy, energie, od roku 2015 předání Ekocentru 
- informace o průtahu městem, vybudování chodníku na ul. Brněnská a Nádražní 

- informace o jednání zástupců měst ve spol. Hantály, a. s.  

- řešení chodníků, vybudování přechodu pro chodce v ul. Pod Břehy, změnu dopravního značení na 

parkovišti u sýpky a na autobusovém nádraží 

   

Různé 
- zprávu ředitele Gymnázia na KHS Břeclav ve věci závad na sociálním zařízení v objektu Gymnázia 

- požadavek SŽDC Brno o vykácení stromů ohrožujících dráhu u ČOV - provede firma v období 

vegetačního klidu 

- informace o družbě města s francouzskou obcí Echenon - zjištění zájmu o výměnné pobyty u 

občanů města 
 

 

Rada města schvaluje: 

 

- přijetí snížené dotace o 10% na akci „Novostavba dvorního křídla Ekocentra Trkmanka“, přidělení 

dotace ve výši 80% uznatelných nákladů 
- uzavření smlouvy o dílo mezi městem a MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Brno na dokončovací práce na 

sokolovně  

- uzavření smlouvy č. 14201793 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi 

městem a SFŽP na akci „Zateplení Gymnázia a Sportovní haly Velké Pavlovice“ 

- prodloužení nájemní smlouvy bytu na ul. Tovární 8 (žadatel BP) 
- uzavření smlouvy o dílo č. 246/LBAA-050/2014 mezi městem a spol. STRABAG a.s. Tovární 3, 

Brno, na „Opravy místních komunikací ve Velkých Pavlovicích“, za cenu 233.485,- Kč bez DPH 

- v souladu s § 11a zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách prohlášení snoubenců před starostou, 

místostarostou a pověřeným členem ZMě – Ing. Jaroslavem Bendou Ph.D., místo a dobu konání 

obřadů 

- v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, používání závěsného odznaku:  -
- místostarosta Petr Hasil, neuvolněný místostarosta Ing. Dušan Bedřich a člen ZMě Ing. Jaroslav 

Benda Ph.D. 

- dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 870/09LCD ze dne 23. 6. 2009 mezi městem a Českou 

spořitelnou o snížení měsíční splátky 

- smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JmK na „Výdaje na zabezpečení 
akceschopnosti JSDH obce na rok 2014“ ve výši 45 327,- Kč 



- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 11. 2014 mezi městem a spol. DAKA Stav, s.r.o., Luční 
1867, Staré Město na možné fakturování záloh akce „Novostavby dvorního traktu Ekocentra 

Trkmanka“ 

- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a E.ON Distribuce, 

a.s. na stavbu „V. Pavlovice, příp. kNN, Hrabal“ a stavbu „V. Pavlovice, rozš. kNN, Škrobák, Bureš“ 

- rozšíření vjezdu a odstavné plochy pro automobil na pozemku ve vlastnictví města před RD Hlavní 
43 o ploše cca 3m2 z rozebíratelného materiálu na náklady stavebníka 

- vybudování rotundy pod částí pozemku parc. č. 97/1, k. ú. Velké Pavlovice ve vlastnictví města V.P.,  

- vybudování nového RD na pozemku parc. č. 2128, k. ú. Velké Pavlovice, zarovnání uliční čáry se 

sousedním domem  

- osazení zábran vjezdu velkých těžkých vozidel v uličce (spojnice Nám. 9. května, Staré a Ořechové), 

osazení sloupků do vzdálenosti šířky 2,15m  
 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 

 

-    odsouhlasit prodej pozemku parc. č. 856/1 o výměře 4,343 m2 a pozemku parc. č. 856/4 o výměře     

     238 m2 pod komunikací na ul. Tovární od Drůbež. závodů za cenu 625 000,- Kč - komunikace pro   
     budoucí zástavbu za Drůb. závody 

- odsouhlasit prodej části pozemků parc. č. 2129 a 89/3 ve vlastnictví města 

 

 

 
 

 

              


