
     Město 

     VELKÉ PAVLOVICE 

 

                  Výpis č. 18/15 
 

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 19. května 2015 

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. 

 

Přítomni: Ing. Pavel Procházka, Ing. Dušan Bedřich, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil 

 

Omluveni: Petr Hasil 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

Kontrola úkolů z jednáni RMě a ZMě 
 

- prodej pozemků v ulici Tovární - návrh kupní smlouvy zaslán firmě EVT Stavby, s.r.o. 

k vyjádření  

- oprava parkoviště na ul. Dlouhá u hřiště - provedeno 
- vybudování WC na autobusovém nádraží - do 14 dnů začnou práce na přestavbě garáže 

Moravské Agry na veřejné WC 

- chybějící rozhlasové hnízdo na křižovatce ulic Hlavní, U Zastávky - objednáno 

-    výtah na radnici - probíhá příprava výběrového řízení, začátek realizace -      

     předpoklad srpen 2015 

- oprava vozovky ul. Střední, Vinařská - proběhne v nejbližších dnech 
- lipové dřevo z pokácených stromů - nabídnuto řezbáři, zbytek využit na lavičky  

do extravilánu města 

- vjezdy do města, uvítací cedule - v řešení 

- rozbor vody z Gymnázia - probíhá, vzorky jsou na rozboru v laboratoři VaK 

- poničený strom u Poklony sv. Antonína Paduánského - vysazen nový 
 

 

Z činnosti MěÚ  
 

- příprava auditu - kontrola hospodaření města ve dnech 25. - 26. května 2015 

- informace o činnosti Služeb města - opravy vjezdů k RD na ulici Dlouhá, vyvýšený 
přechod na ulici Dlouhá - před pekařstvím Pláteníková, asfaltování vozovek v ulicích 

Starohorská, Horní a most přes Trkmanku směrem ke ŠSV, sečení trávy, prořez stromů 

v lesoparku a v MŠ, vysazení živého plotu podél skateparku 

- informace o jednání s Moravskou Agrou - možnost přebudování statkového dvora pro 

potřeby města, možnost dočasného využití dvora na kulturní akce, postup příprav na 
projektu výstavby nového náměstí a přebudování sýpky 

- diskuze radních o rekonstrukci a využití kina - divadelníci, filmový klub, ZUŠ - pozvat 

na příští jednání RMě ředitelku ZUŠ - informace o činnosti ZUŠ, připravit novou studii 

pro využití kina s možností získání dotací  

- informace o průběhu prací na přístavbě Ekocentra 



- informace o průběhu prací na zateplení budovy Gymnázia a sportovní haly – dokončení 

prací do poloviny července, informace o uznání námitky proti udělení korekce výše 

podpory z OPŽP u akce „Zateplení Gymnázia a Sportovní haly Velké Pavlovice“ – korekce 

byla snížena z 10% na 5%. 

 

 
Různé a žádosti 

 

- opětovná žádost o pořízení změny Územního plánu žadatele P.M., žádost doplnil, že je 

připraven změnu územního plánu uhradit nebo se na ní spolupodílet. Žádost bude 

zařazena do Seznamu změn územního plánu č. 1.  
- informace o konání XIV. Sněmu Svazu měst a obcí ČR v Olomouci ve dnech 21. - 22. 

května 2015 - pověření starosty zastupováním města na sněmu 

- informace o akceptaci žádosti Ekocentra Trkmanka na dotaci na dovybavení (spoluúčast 

15%) – o přiznání dotace není zatím rozhodnuto 

- žádost hlavní vedoucí tábora Ing. M. Š. o poskytnutí autobusu v majetku Města Velké 

Pavlovice pro přepravu dětí na LDT v Morávce, který se uskuteční 19. - 31. 7. 2015 - 
požadavek na doložení žádosti seznamem účastníků s uvedením bydliště a údajem, zda 

navštěvují ZŠ nebo Gymnázium ve VP  

- žádost hlavní vedoucí tábora Ing. L. B. o poskytnutí autobusu v majetku Města Velké 

Pavlovice pro přepravu dětí na LDT v Kdousově, který se uskuteční 5.  -12. 7. 2015 a 12. 

- 19. 7. 2015 - požadavek na doložení žádosti seznamem účastníků s uvedením bydliště 
a údajem, zda navštěvují ZŠ nebo Gymnázium ve VP 

- poděkování ZŠ a MŠ Boleradice za poskytnuté reklamní předměty do vědomostní soutěže 

mladých členů včelařských kroužků – „Zlatá včela 2015“ 

- „Usnesení o zastavení trestního stíhání“ p. M. H. - nepodařilo se prokázat vloupání do 

sokolovny dne 24. 3. 2013 

- informace o jednání ohledně zavlažování tenisových kurtů, návrh vybudovat studnu 
svépomocí  

- informace o ulomených patkách u dopravních značek v ulici Starohorská/Zelnice 

- návrh na vyvýšený přechod u chodníku MŠ v ulici V Sadech 

- návrh uzavření tanečního parketu u sokolovny, např. sklopným sloupkem, aby nedošlo 

k poškození povrchu, vjezd umožnit pouze osobním vozidlům při akcích v sokolovně 
- návrh přidělat sáčky na psí exkrementy na odpadkové koše 

- dotaz na možnost „dovysvahování Pajerky“, položení panelů na cestě pod rasovnou do 

Išperků 

- návrh vyměnit při vjezdu do města tabulky upozorňující na zákaz podomního prodeje za 

větší, více viditelné 

- informace o jednání ohledně budování cyklostezek - jednání na ROP ohledně možnosti 
financování, o přípravě cyklostezek se jedná se starosty okolních obcí a vedením 

Mikroregionu Hustopečsko 

- polní cesta ve Starých horách, provedeno zaměření skutečného stavu, zpracovává se PD 

(firma Veselý)  

 
- stanoven termín příštího jednání ZMě - čtvrtek 25. června 2015 v 18:00 hodin 

 

 

Místní šetření v katastru města 
 

- opravy vozovek prováděných firmou Strabag, přístavba Ekocentra Trkmanka, prohlídka 
statkového dvora Moravské Agry 

 

 

  

Rada města schvaluje: 

 

- Smlouvu o spolupráci mezi Městem Velké Pavlovice a VaK Břeclav, a.s. ve věci 

rekonstrukce vodovodního řadu v ulicích Pod Břehy a V Sadech 



- vnitřní směrnici-„Podrozvaha“ v návaznosti na novelu vyhl.410/2009 

- účetní uzávěrky příspěvkových organizací města za rok 2014- Mateřská škola, Základní 

škola, Gymnázium  

- dokrytí ztráty za rok 2014 MŠ Velké Pavlovice ve výši 347,83 Kč z rezervního fondu 

- dokrytí ztráty za rok 2014 ZŠ Velké Pavlovice ve výši 18 330,38 Kč z rezervního fondu 

- rozdělení zisku za rok 2014 Gymnázium Velké Pavlovice ve výši 16 737,28 Kč – příděl do 
fondu odměn ve výši 16 737,28 Kč 

- finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Velké Pavlovice na akci „Oslavy 125. výročí 

založení sboru“, jejichž součástí byla dětská soutěž v požárním útoku 

- Leteckému klubu Nad krajem André,o.s. finanční dar na konání sletu letadel dne 27. 6. 

2015 a pomoc při sečení plochy letiště před konáním akce 
- Dámskému klubu Velké Pavlovice bezplatné zapůjčení autobusu dne 20. června 2015 

- finanční dar ZUŠ Velké Pavlovice na Festival mladých dechovek Mirka Pláteníka dne 

 7. 6. 2015 

- vypsání záměru na prodej pozemku parc. č. KN 327/1 o výměře 199 m2 v k. ú. Velké 

Pavlovice 

- poskytnutí dotace T.J. Sokol Velké Pavlovice na pořádání II. ročníku Gulášfestu  
- Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem V.P. a T.J.Sokol Velké Pavlovice o poskytnutí 

dotace na pořádání II. ročníku Gulášfestu 

- prodloužení nájemní smlouvy na byt v ulici Nádražní 7  

- prodloužení nájemní smlouvy na byt v ulici Hlavní 89 

-  
 

 

Rada města ukládá: 

 

- Ekocentru Trkmanka doložit průkazné účetní záznamy o opravě nesrovnalostí na účtu 

321 do 15. 6. 2015 
 

 

Rada města doporučuje: 

 

-     ZMě pověřit starostu k jednání s bankou ohledně poskytnutí úvěru na financování akce 

„„Bezbariérový přístup radnice - Velké Pavlovice“ 

 

 

 

 

 

 


