
 

Město 
VELKÉ PAVLOVICE 

 

             Výpis z usnesení č. 5/14 
 

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý dne 16. prosince 2014  

v 8.00 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  
 

- informace o demolici bývalé kuchyně zámečku pracovníky Služeb města 

- příprava vánočního jarmarku 21. 12. 2014 

- dokončování prací na sokolovně - bar a podhled jeviště dokončen, kolaudace vypsána na 

18. 12. 2014 

- stavební práce na zateplení sportovní haly pokračují, začátkem ledna bude hala 
v provozu 

- rozpočet pro rok 2015 – návrh projednávat čtvrtletně na radě plnění rozpočtu za účasti 

Ing. Mrázka 

- příspěvky na rok 2015 pro TJ Slavoj V. P. a Římskokatolickou farnost V. P. 

- odměny neuvolněným členům ZMě od 1. 1. 2015 
- neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném 

obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro 

rok 2015 ve výši 250,- Kč/hod. 

 

 

Různé a žádosti 
 

- informace o uplatněném nároku na náhradu trvalých následků úrazu na pojišťovně 

Kooperativa a.s. paní M.V. 

- žádost o finanční dar pro pěvecký sbor Umělecké sdružení Virtuosi di Mikulov 

- žádost o odkoupení pozemku KN parc.č. 4484/7, k.ú. Velké Pavlovice pod lisovnou 
vinného sklepa Nad Zahrady 

- podmínky převedení sokolovny příspěvkové organizaci Ekocentrum Trkmanka  

 

 

Rada města schvaluje: 

 
- změny odpisových plánů příspěvkových organizací MŠ a Ekocentra Trkmanka  

- kompetence (náplně práce) obou místostarostů a členů RMě a dále zastupování starosty 

v době jeho nepřítomnosti 

- komise pro kulturu a sport – předseda Mgr. Eva Drienková, členové – Jana Crháková, 

Ing. Roman Halm, Jan Melichar, Radek Krejčiřík, Zuzana Pecháčková, Marek Suský, 

Marcela Štambacherová DiS., Miroslav Gajdošík  
- komise školská – předseda Ing. Dušan Bedřich, členové – Jiří Otřel, Mgr. Jitka Češková, 

Ing. Pavel Lacina, Ing. Vlastimil Loveček, František Čermák 

- komise výstavby –  předseda Josef Dostoupil, členové – Ing. Zdeněk Dražka, Ing. Tereza 

Dražková, Ing. Antonín Schaffer, Roman Pláteník 



- komise zemědělská a ŽP – předseda Ing. Pavel Lacina, Bc. Zita Dvořáková, MSc., Jiří 

Hanzálek, Stanislav Prát, Ing. Oldřich Tesař, Jan Krejčiřík 

- finanční dar na šachový turnaj žáků pořádaný dne 26. 12. 2014 

- finanční dar na Ježíškovu dílnu pro děti dne 21. 12. 2014 

- dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu – vodovodu, na 

dokončené stavby – vodovod Padělky a Trávníky 
- dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu – kanalizace, 

na dokončené stavby – kanalizace Padělky a Trávníky 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a E.ON Distribuce 

a.s. pro stavbu „V.Pavlovice, úprava vNN Hiclová“ 

- smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem a E.ON Distribuce a.s. pro kabelové 
vedení NN - „V.Pavlovice, rozš.kNN BLARA 

- finanční dar Dámskému klubu na činnost v roce 2015 

- finanční dar Klubu důchodců na činnost v roce 2015 

- finanční dar v roce 2015 pro sdružení Domovinka Němčičky o.p.s.,  

- finanční dar v roce 2015 pro Malovaný kraj, občanské sdružení 

 


