
       Město 
     VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 19/15 
 

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo  

                              v úterý 2. června 2015 v 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. 
 

Přítomni: Ing. Pavel Procházka, Petr Hasil, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil 

 

Omluveni: Ing. Dušan Bedřich 

 

 
 

Místní šetření 

 

- Přístavba „Dvorního křídla Ekocentra Trkmanka“ – diskuze o zahradních a stavebních 

úpravách při pohledu z ul. Nádražní 
- Ul. V Sadech - oprava chodníku 

- Gymnázium – oprava chodníku mezi aulou Gymnázia a hřištěm, prohlídka interiéru 

tělocvičny, kde pokračují zateplovací práce na stropě 

 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 
 

 

Kontrola úkolů  
 

- prodej pozemků v ulici Tovární 
- vybudování WC na autobusovém nádraží – podán projekt na SÚ Velké Pavlovice 

-    „Bezbariérový přístup radnice - Velké Pavlovice“ – probíhá výběrové řízení  

- oprava vozovky po havárii vodovodního řádu ul. Střední, Vinařská - splněno 

- rozbor vody z Gymnázia a MěÚ – vše v normě  

 

 
Z činnosti MěÚ  
 

- informace o schválení dotace na dovybavení ET (přestavba kabinetu u studovny na WC, 

dovybavení žaluziemi-studovna a výstavní sál, židle, stoly, aj.) 

- informace zástupců firmy OP Security s.r.o., - nabízí zajištění veřejného pořádku ve 
městě (pochůzková činnost, ostraha objektů města, soukromých objektů, pořadatelská 

činnost při akcích) 

- informace o pokračujících pracích na opravě fasády kostela 

- informace o výsledku auditu - kontroly hospodaření města 

- informace o vytipování cca 19 míst, kde je možné umístit 25 kontejnerů na bioodpad 

(obsah cca 700 litrů). Na kontejnery musí být zhotovena místa, kde nebude schod a 
povrch bude zpevněn dlažbou 30x30cm. Jedná se o 2/3 míst, převážně u bytových 

domů, další místa budou vytipována posléze 

- informace o činnosti Služeb města – oprava chodníku mezi aulou Gymnázia a hřištěm; 

zahájena oprava chodníku na ul. V Sadech; oprava chodníku u kostela (položení 

obrubníků u drogerie Hejlové), proběhla diskuze ohledně výsadby květin u kostela - 
výsadba do kontejnerů x výsadba do země; položení živičného povrchu na ul. 



Starohorská (opětovný problém se zatékáním do sklepů); položení živičného povrchu na 

komunikaci k ŠSV, stavba „hraniční zídky“ za penzionem pro seniory; pravidelné sekání 

trávy a svoz rostlinného odpadu  

- ve stolařské dílně MěÚ byly zhotoveny vchodové dveře do sklepa Města Velké Pavlovice 

(vstup z areálu TJ Slavoj) 

 
 

 

Různé a žádosti 

 

- diskuze ohledně budoucí opravy chodníku na ul. V Sadech – pokračování etapy ve 
„vrchní“ části ulice – návrh rekonstrukce chodníku pouze na jedné straně ulice (sudá 

čísla), na straně druhé by byl chodník zrušen 

- “Petice proti retardéru v ulici Pod Břehy“ - předáno k projednání ZMě dne 25. 6. 2015 

- žádost o odkoupení pozemku (orné půdy) parc.č. 5469 o výměře 171m2 v k.ú. Němčičky 

- opětovné zatékání vody do sklepa na ul. Zelnice č.p. 75 z ul. Starohorská, a to i po 

odvedení vody z okapů sklepů a zhotovení nového povrchu komunikace nad sklepy. RMě 
po diskuzi rozhodla, že pracovníci Služeb města ve spolupráci s hasiči v co nejkratší 

době pustí vodu do kanálů a na komunikaci. Kontrolou ve sklepech se zjistí, zda voda 

prosakuje či nikoliv. Pokud nebude zjištěn důvod prosaku, dojde k obnažení kanalizace 

- informace o jednání s firmou Netcom CZ s.r.o. - připojení k WIFI na autobusovém 

nádraží zdarma, připojení bude časově omezené  
- požadavek na základě „žádosti občanů“ o změnu územního plánu ve „Starých horách“. 

- upozornění na opomenutí zapravení díry v komunikaci po opravě kanalizační vpusti na 

ul. Čechova – bude opraveno při dalších opravách komunikací  

- návrh přesunout kontejner (buňku) u sýpky ze strany od sokolovny na stranu od 

parkoviště - více místa v areálu při pořádání Velkopavlovických hodů a 

Velkopavlovického vinobraní 
- informace o plánované schůzce ohledně Velkopavlovických hodů 2015 - pozvány budou 

všechny zainteresované spolky a osoby 

- účetní závěrka Města Velké Pavlovice za rok 2014 

- informace Základní školy Velké Pavlovice o vyhlášení ředitelského volna ve dnech  

29. - 30. 6. 2015 z organizačních důvodů 
- informace Gymnázia Velké Pavlovice o vyhlášení ředitelského volna ve dnech  

29. - 30. 6. 2015 z organizačních důvodů 

- informace o hospodaření Vinných sklepů Františka Lotrinského, a.s. za rok 2014 

 

 

 
 

 

 

Rada města schvaluje: 

 
- sestavení komise pro výběrové řízení na akci „Bezbariérový přístup radnice“ ve složení: 

Ing. Pavel Procházka, Ing. Dušan Bedřich, Ing. Roman Halm, Ing. Jaroslav Benda, Petr 

Hasil, Josef Dostoupil 

- podání žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníku na ul. Nádražní v rámci programu 

zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016 
- smlouvu o dílo mezi Městem Velké Pavlovice a Lenkou Topolanskou, IČ:76251926, 

Komárnov 1291, Lanžhot 691 51. Smlouva se uzavírá na „dotační poradenství a 

přípravu žádosti o poskytnutí příspěvku ze SFDI“ – příspěvky pro naplňování programů 

zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016 – II. kolo výzvy (Chodník - ul. 
Nádražní.)  

- poskytnutí autobusu pro děti na LDT Kdousov ve dnech 5. 7. 2015 a 12. 7. 2015 – cena 

přepravného -  20,-Kč/km včetně DPH + ostatní poplatky (mýtné, parkovné, čekací doba 

řidiče) 



- poskytnutí autobusu pro děti na LDT Malá Morávka ve dnech 19. 7. 2015 a 31. 7. 2015 

– cena přepravného -  20,-Kč/km včetně DPH + ostatní poplatky (mýtné, parkovné, 

čekací doba řidiče)  

- prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v ulici Tovární 8 

- změnu užívání části rodinného domu č. p. 89 na prodejnu drogerie a galanterie na 

pozemcích parc.č.2228 a 2258/1 v k. ú. Velké Pavlovice spojenou se stavebními 
úpravami, podmínkou je zajištění dostatku parkovacích míst a vhodného způsobu 

zásobování prodejny  

- finanční dar Myslivecké jednotě se sídlem ve Velkých Pavlovicích na pořádání střelecké 

soutěže „O pohár Města Velké Pavlovice“ dne 14. 6. 2015  

- prodej staré chodníkové dlažby 30cm x 30cm za cenu 5,-Kč/ks 
- nabídku na zpracování PD „Velké Pavlovice, mobility – II.etapa, Trasa A“ od Viadesigne 

s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 69002 Břeclav. 

 

 

Rada města neschvaluje: 

 
- žádost o finanční dar pro Fond ohrožených dětí, z.s. 

 

 

 

 

 


