
 

 

Město 

VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 10/15 
 

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 19. února 2015  

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. 
 

 

 
 

Informace o bytovém hospodářství města a poplatcích z ubytovací kapacity 

 

- počet, stav a prodeje bytů, výše nájmu, zvyšování nájmů, dluhy na nájemném, evidence 

žadatelů o byt 

- poplatky z ubytovací kapacity - výše výběru poplatků v uplynulých letech, způsob    
vybírání poplatků, možnosti zvýšení efektivity výběru poplatků 

 

 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 
 

 

Z činnosti MěÚ  

 

- „smlouvu o právu provést stavbu“ na vybudování vstupního schodiště na pozemku 

města 
- informace o stavbě na pozemku parc. č. 1303,1304/1  

- informace o nabídce na prodej prefabrikované betonové garáže - jeden zájemce  

- informace o výběrovém řízení na vedoucího služeb města  

- dofinancování rekonstrukce interiéru sokolovny - navýšení příspěvku Ekocentru 

Trkmanka ve výši, ve které budou vystaveny faktury na opravu sokolovny v termínu 
1/2015-3/2015 

- výjezdní zasedání rady města ve čtvrtek 26. 02. 2015 od 7.30 hod. - návštěva 

nemovitostí v majetku města (hřiště gymnázium, kino, sokolovna, ZUŠ, sklep-areál TJ 

Slavoj, přístavba Ekocentra, tělocvična, aj.) 

- informace o nabídce na rekonstrukci veřejného osvětlení - využití LED svítidel 

- informace o průběhu kolaudace chodníků ul. Dlouhá, aut. nádraží, ul. Pod Břehy 
- informace o postupu budování parkoviště mezi has. zbrojnicí a kostelem  
- informace z jednání kulturní komise – program Velkopavlovického vinobraní  

- informace o investičních akcích ve městě (zateplení budovy gymnázia, přístavba 

dvorního křídla Ekocentra Trkmanka, oprava sklepa v areálu TJ Slavoj) 

- informace o zahájení projektu „Revitalizace zeleně města“ – zahájeno 17. 2. 2015 kácení 

stromů na ul. Hlavní a keřů na ul. Dlouhá 
- návrh na dokončení oplocení dětského hřiště dřevěným plotem za kostelem 

- oznámení SFŽP o korekci v objemu 10% na akci „přístavba dvorního křídla Ekocentra 

Trkmanka“ - akceptace korekce, snížená dotace ve výši 80% 

 

 
 



 

 

Různé  
 

- hospodaření „příspěvkové organizace Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 

Velké Pavlovice“  
- redukci stromu u RD č. p. 177 na ul. Hlavní - špatný stav společné zdi mezi ZUŠ a RD  

č. p. 177  

- odložení opravy rotund na hřbitově z důvodu vysokých finančních nákladů 

- informace o stavu dětského hřiště za kostelem (velmi špatný stav povrchu-gumy, nutný 

nátěr atrakcí pro děti, nutný nátěr dřevěného plotu, některé dřevěné prvky trouchniví) 
- informace o stavu komunikace k vlakové zastávce - nutnost odvodnit komunikaci u 

stavby J.P., v době deště vzniká kaluž, která nejde přejít pěší 

- dotaz na možnost umístění zpomalovacího retardéru na ul. Hlavní  

- podání žádosti na SUS JMK oblast Břeclav o úklid písku z komunikací 
 

 
 

Rada města schvaluje: 

 

- smlouvu č.1030022422/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – rozš. kNN,      

  Trkmanka 

- poskytnutí finančního daru -  Country bál 9. 5. 2015 
 

 

 

 

 


