
 

       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 27/15 
 

 

 jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 8. září 2015  

v 7:00 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, Jitka Krátká - 
tajemník 

Omluveni: Ing. Dušan Bedřich 

 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 
 
  

Z činnosti MěÚ 

 

- nabídku na opravu poničeného povrchu venkovního hřiště u školy  

- nabídku na opravu podlahy v tělocvičně (sportovní hale), dvě varianty: oprava stávající vlysové 
podlahy nebo výměna parket za OSB desky - oprava v příštím roce  

- informace o vypsaném konkurzním řízení na ředitele ZŠ – termín přihlášek uchazečů 10.9.2015 do 

16.00 hod.  

- informace o zahájení školního roku, 2 třídy prvňáčků po 14 dětech, na gymnáziu je v primě 8 letého 

studia 27 žáků, na 4 letém studiu 17 studentů 
- informace o kontrole ČŠI, kterou si město vyžádalo v souvislosti se situací na ZŠ 

- informace o konání první části auditu hospodaření města v r. 2015 – od 1.1.2015 do 31.7.2015  

- informace o prodloužení smlouvy s Úřadem práce na pracovníky VPP, celkem pro 5 pracovníků do 

31.3.2016 

- informace o schůzce s občany v souvislosti s peticí proti kravínům – občané byli seznámeni se 

záměrem spol. Moravská Agra a.s., diskuze RMě o petici a o přípravě změny č.1 územního plánu, 
jednotlivé změny projednány ze zástupcem pořizovatele 

- informace o nabídce – návrh na řešení kanalizace ve městě, možnost získání dotací na novou 

kanalizaci 

- informace o dotacích na chodníky – ul. Nádražní, čeká se, zda bude dotace udělena, ul. Hlavní 

(Mobility II), PD dokončena, bude podána žádost o stavební povolení – diskuze o budování přechodů 
pro chodce, zvýšených přechodů a retardérů na místních komunikacích 

- informace o činnosti Služeb města – dokončování chodníku V Sadech, sociální zařízení ve škole, 

chodník a zpevněné plochy u gymnázia, úklid města, údržba veřejné zeleně 

- informace o průběhu stavebních úprav v objektu sýpky, říjen až listopad – výměna střechy, bude 

položena pálená taška bobrovka  

- informace a hodnocení vinobraní 2015 
- informace o jednání s projektantem a přípravě studie na dobudování bytů pro seniory, společenské 

místnosti, stacionáře 

- informace o přípravě nového informačního systému města, diskuze, návrh doplnit a upravit 

informační systém stávající – sloupky, cedulky 

- RMě se zabývala změnou vyhlášky o místních poplatcích, změnou sazby – poplatek ze psa 
- informace o přípravě stavebních úprav hasičské zbrojnice – výměna 3 ks vrat (dotace z Jm kraje) 

 

 

 

 

 



Různé a žádosti 
 

- poděkování zástupců Kynologického klubu za pomoc města při výstavbě pergoly v areálu 

kynologického hřiště 

- posouzení pergoly v blízkosti křižovatky ul. Zelnice, Ořechová (vinařství Řádková) Policií ČR DI 

Břeclav 
- návrh na změny ve zřizovacích listinách,  a to především týkající se kontrol příspěvkových organizací 

- návrh zvážit, zda by nebylo výhodnější zaměstnat účetní a mzdovou účetní v jedné osobě, která by 

převzala práci externích účetních a mzdových účetních příspěvkových organizací města 

- návrh na detailní prodiskutování návrhu rozpočtu 2016 příspěvkových organizací města 

- informace o funkčnosti zavlažování tenisových kurtů 

- návrh, aby se v rozpočtu Města Velké Pavlovice na rok 2016 počítalo s opravou střech rotund u 
hřbitova a s větším obnosem finančních prostředků na rekonstrukci a obnovu veřejného osvětlení 

- upozornění na vhodnost očistit krajnice cyklostezek, polní komunikace na Starovičky a také v trati 

„Novosády“, upozornění na nutnost ořezání stromů – topolů za ul. Pod Břehy  

- dotaz, proč se nezaměstnávají více velkopavlovičtí občané (školní jídelna ZŠ, učitelky v MŠ) - město 

nezasahuje do personálních věcí příspěvkových organizací 

- dotaz na vhodnost odeslat zaměstnankyně TIC na jazykový kurz 

 
Místní šetření 

 
- Ul. Růžová (konec komunikace u bytovek) – bude odebrán povrch polní cesty a dosypán zpět 

recyklát či jiný vhodný materiál, aby nedocházelo k „vytahování“ bláta na zpevněnou komunikaci  

- Pozemek č.2130/1 – RMě doporučuje prodej části pozemku 

- Dětské hřiště za kostelem – oplocení hřiště - bude hrazeno z dotace JMK 

- Byty pro seniory – prohlídka místa, kde by mohla být zbudována druhá etapa bytů + stacionář 

 
  
Rada města schvaluje: 
 

- opravu poničeného povrchu hřiště ještě v letošním roce a současně doporučuje ZMě schválit 

navýšení příspěvku pro Gymnázium o částku na opravu 

- žádost o výpomoc při opravě budovy fary - materiálem či odvozem suti, pracovníky Služeb města 

- nabídku na nákup asfaltového recyklátu na zpevnění polních cest v nezastavěné části katastru 

města 
- uzavření nové rámcové smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb se spol. Vodafone Czech 

Republic a.s.  

- prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3 v ulici Trávníky 8 

- prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3 v ulici B. Němcové 25 

- prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 v ulici Bří Mrštíků 2 
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a spol. RWE GasNet, 

s.r.o. na stavbu „REKO MS Velké Pavlovice – Zahradní“ pro plynovou přípojku 

- pořez vzrostlých akátů na břehu za RD V údolí 51 v zimním období, aby nedocházelo k tlaku na 

břeh a k následnému možnému zborcení   

- odstranění keře na ul. Bezručova u RD R.Š. - až při rekonstrukci chodníku na ul. Bezručova  

- přesunutí konání hodů 2016 oproti standardnímu termínu (první neděle po 15. srpnu) na 14. srpna 
2016 

 

 

Rada města neschvaluje: 

 
- žádost o jmenování do konkurzní komise pro VŘ na ředitele ZŠ - jmenování konkurzní komise je 

uzavřeno (25.8.2015) 

- jednosměrný provoz v ul. Ostrovecká, součástí komunikace jsou odstavná parkoviště, která slouží i 

pro vyhýbání vozidel 

 

 
 

 

 


