
 

Město 
VELKÉ PAVLOVICE 

 

             Výpis z usnesení č. 7/15 
 

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 8. ledna 2015  

ve 13.00 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: 

 
Ekocentrum Trkmanka – sokolovna   
 

- ředitelka EkoT - informace o činnosti příspěvkové organizace, nutnost dokončení půdní 

vestavby ve dvoře (učebně) - sociální zařízení, příp. úklidová komora, informace o 

záměrech pronájmu sokolovny (od 1. 1. 2015 spadá pod EkoT), návrh a stanovení 

pravidel krátkodobých pronájmů, úhrada za spotřebované energie, rozlišení výše nájmu 

neziskových organizací a organizací výdělečných 
- člen RMě - upozornění na bezpečnost občanů při konání kulturních akcí v sokolovně, 

doporučuje zvýšit zábradlí kolem ochozu v patře, popř. provést zábradlí nové 

 

 

Z činnosti MěÚ  
 

- členové RMě se dohodli, že na zasedání RMě budou 1x za pololetí pozváni ředitelé 

příspěvkových organizací a budou informovat o činnosti a plnění rozpočtu, jedenkrát za 

čtvrtletí podá zprávu o finančních záležitostech a plnění rozpočtu rozpočtových 

organizací neuvolněný místostarosta  

- informace o výběru místních poplatků městským úřadem od 19. 1. 2015 
- informace o valné hromadě společnosti Hantály a.s. – nové vedení, Ing. Procházka 

předseda představenstva 

- činnost Služeb města – úklid intravilánu, pořádek v lesoparku, příprava na čištění 

polních cest v katastru  

- informace o připravovaných kulturních akcích – plesová sezóna 
- informace o dokončování sokolovny 

- informace o změnách ve vedení v DSO – Modré Hory, předseda Petr Slezák, Mikroregion 

Hustopečsko, místopředseda Ing. Procházka, informace o setkání starostů Velké 

Pavlovice, Velké Bílovice, Rakvice – spolupráce při akcích 

- informace o plánované akci v sokolovně – výstava vína 7. 3. 2015, pořadatelé ženy - 

vinařky 
- informace o investiční akci Zateplení Gymnázia a Sportovní haly - provedena výměna 

prosklení ve Sportovní hale, pokračování dalších prací v květnu 

- informace o podaných žádostech o dotaci na vybudování chodníků ve městě Mobility II.  

a Bezbariérová úprava chodníku Nádražní – nesouhlas vlastníků pozemků, problém 

s vydáním stavebního povolení 

- informace o projektu „Mobility“, rozdělení projektu do etap, 
- informace o připraveném projektu vč. stavebního povolení na bezbariérovou úpravu 

radnice (vybudování výtahu a WC pro vozíčkáře) – pokud nebude na chodníky dotace 

přidělena, bude nutné budovat jinou etapu projektu „Mobility“  

- plán pozvaných hostů na zasedání RMě: 22. 1. 2015 TIC a knihovna, 5. 2. 2015 školství, 

19. 2. 2015 Služby města + BH 



- výběrové řízení na pozici vedoucí Služeb města, nástup cca 1. 4. 2015 

- informace o uchazečích na pozici Strážník Městské policie (podané 4 žádosti) 

 

   

Různé  
 
- věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí ročník 12, částka 5, vydaný dne 30. 12. 

2014 

- nabídku spol. ZEMOS a.s., Velké Němčice na pronájem zemědělských pozemků 

v katastru – nájmy budou nově řešeny po ukončení KPÚ 

- návrh vybudovat učebnu v prostorách průjezdu ZUŠ 
- upozornění na rozšiřující se praskliny na budově Slavoje 

- informace o vybrané částce pod vánočním stromem (7.830,- Kč) 

 

 

 

Rada města schvaluje: 
 

- zapojit se do dotačního projektu organizovaného Jm Krajem „Zdravý kraj, zdravý strom“, 

součástí projektu je „Alej života“ 

- podání žádosti o dotaci na „Bezbariérovou úpravu radnice“ 

- uzavření smlouvy na vypracování žádosti o dotaci na realizaci akce „Bezbariérový přístup 
radnice – Velké Pavlovice“  

- vyvěšení záměru prodeje mobilní garáže u školy nejvyšší podané nabídce, minimální 

cena 20 tis. Kč 

- zrušení vnitřního předpisu „Pravidla pro zajištění elektronické podatelny“ z roku 2006 

- poskytnutí autobusu zdarma v termínech 14. 4., 4. 5., 17. 9., 1. 10 a na pozvání 

družebního města Senice a Ždírec nad Doubravou dle upřesnění termínu Klubu 
důchodců 

- roční členský příspěvek na rok 2015 pro DSO Čistý Jihovýchod 

- finanční dar na poskytování sociálních služeb v roce 2015 pro občanské sdružení 

REMEDIA PLUS o.p.s. Břeclav, služby jsou poskytovány i občanům našeho města 

- finanční dar Presúznímu sboru o. s. pro rok 2015  
- finanční dar v souvislosti s pořádáním plesů: 

      Velkopavlovická chasa  Krojovaný ples, 10.1.2015 

      Myslivecká jednota  Myslivecký ples, 17.1.2015   

      Sportovní klub Gymnázium       Ples Gymnázia, 13.2.2015   

      Modré Hory        Ples Modrých Hor, 28.2.2015  

      SDH Velké Pavlovice  Dětský maškarní, 15.3.2015   
- dorovnání částky do 10 tis. Kč k částce vybrané pod vánočním stromem - pro Dětský 

domov v Mikulově 

 

 

- Rada města neschvaluje: 
 

finanční dar pro pěvecký sbor Umělecké sdružení Virtuosi di Mikulov 

- poskytnutí autobusu zdarma Klubu důchodců dne 17. 6. na jednodenní výlet  

do Třeboně 

- umístění stabilních kontejnerů na sběr šatstva ve městě. Kontejnery jsou již umístěny 

na sběrném dvoře a sběr šatstva probíhá celoročně ve Sběrně prádla (Čistírně oděvů) 
- návrh PD na snížení nivelety polní cesty v lokalitě „Rovná Stará hora“ 

 

 

 


