
   

       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 37/16 
 

 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 14. ledna 2016  

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 
 
Přítomni:  Jiří Otřel, Petr Hasil, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil, Ing. Ladislav Hádlík 

 
Zapisovatel: Tajemnice MěÚ – Jitka Krátká 

 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 
Z činnosti MěÚ 

 

- zástupce spol. Hantály a.s., ředitelka Ing. Krutáková a zástupci představenstva JUDr. 

Kašník a p. Tesařík seznámili členy RMě s ekonomickou situací společnosti Hantály a.s., 

s výší poplatků za skladování odpadu  od obcí a odvodem části poplatku městu V. P. 

(skládka je umístěna na k.ú. Velké Pavlovice a snaha společnosti je získat od města část 
tohoto poplatku zpět pro Hantály a. s.) Dále seznámili členy RMě s návrhy a možnostmi, 

jakým způsobem by bylo možné část poplatku převést a řešit tak problém ekonomické 

situace spol. Hantály a.s.. Všichni přítomní se shodli, že bude svolána schůzka, které se 

zúčastní zástupci Města V.P., společnosti Hantály a.s., ekonom a auditor  

- příprava zasedání ZMě, které se bude konat 21. 1. 2016 v 18:00 hodin 
- 21. 1. 2016 se před zasedáním ZMě bude konat jednání rady v 15.00 hod. 

- informace o valné hromadě Zdravotního střediska spol. s.r.o. dne 5. 1. 2016, společníci 

se na valné hromadě neshodli, nebyla schválena účetní uzávěrka, Ing. Halm přednesl 

návrhy na řešení situace a na změny ve společnosti   

- informace o jednání se spol. EVT (výstavba bytové zástavby za Drůbežářskými závody) a 

odkanalizování této lokality 
- protokol o kontrole ČŠI JmKraje Gymnázia Velké Pavlovice, příspěvkové organizace 

města – bez závad 

- informace o přípravě akce – 20 roků od založení Gymnázia Velké Pavlovice, konání září 

2016, setkání učitelů a absolventů 

- informace o odeslaných žádostech o dotaci – Mobility II. a Dům pro seniory II. etapa, 
odevzdání 15. 1. 2016 

- informace o konání „Tříkrálové sbírky“, vybráno 82.847,- Kč 

- záměr prodat síto na kompost, bude zjištěn zájem ze strany spol. Hantály a.s. a 

pořizovací cena síta 

- informace o průběhu pořizování Změny č. 1 Územního plánu, prověření jednotlivých 

změn pořizovatelem (MěÚ Hustopeče), nutnost zdůvodnění některých změn: žadatelé, 
kteří se budou podílet na financování, si záměr zdůvodní sami, změny města: návrh 

oslovit bývalého starostu Ing. Pavla Procházku  

- informace o jednání s panem J.J. na ul. Hlavní a s jeho nesouhlasem ve věci uložení 

vedení NN do země v souvislosti s rekonstrukcí sousedního RD a přeložkou vedení 

elektriky   



- informace o zasedání komise ŽP a jednání se spol. Atregia s.r.o., Šebrov, ve věci přípravy 

PD na vysázení zeleně v lokalitách dle plánu společných zařízení, který byl zpracován při 

KPÚ a zapracován do územního plánu 

- informace o přípravě nájemních smluv pozemků po KPÚ 

 

 
Rada města schvaluje: 

 

- plán kulturních, společenských a sportovních akcí - 2016 

- konání a zajištění plánované akce „Běh o velkopavlovickou meruňku“, která se bude 

konat dne 26. 3. 2016 (sobota před velikonoce) - hlasování o konání akce v r. 2016: pro 
4, proti 1 (Dostoupil), zdržel se 0 

- přeložení přípojek vody, plynu, elektriky do RD pana J.M. z pozemku, na kterém mají 

být budovány byty pro seniory, pan J.M. zajistí přeložení přípojek, město vypomůže 

s provedením zemních prací 

- uzavření smlouvy o dílo mezi městem a spol. STRABAG a.s. na vybudování stavby „Velké 

Pavlovice – Bezbariérová úprava chodníku, ulice Nádražní“ 
- provedení exekuce dlužníků, zajistí soudní exekutor 

- dar (cenu) pro oceněné fotbalové hráče reprezentující město na Galavečeru okresního 

fotbalu – pro každého poukázku na nákup zboží ve sportovních potřebách v hodnotě 

500,- Kč (3x) 

- uzavření smlouvy mezi městem a spol. E.ON Česká republika na připojení odběrného 
místa parc.č. 4474/1, k.ú. Velké Pavlovice (závlaha v parku u zastávky) 

- zpracování PD pro VO v ulicích Horní, Sokolská, Část ul. Hlavní, a Bálkové uličky za 

cenu 97.300,- Kč bez DPH, bude jednáno, aby bylo kabelové vedení pro VO připoloženo 

k plánované kabelizaci NN v této lokalitě 

- uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Mgr. Janem Tejkalem na zajištění legalizace 

znaku a vlajky města (návrh, zařazení do Registru komunálních symbolů ČR a schválení 
Parlamentem ČR) za cenu 9.990,- Kč 

- vypracování PD na opravy hřbitovní brány, rotund a oplocení hřbitova za cenu 39.000,- 

Kč bez DPH, zpracovatelem bude statik Ing. Dalibor Klusáček 

- uzavření smlouvy o dílo mezi městem a spol. DERATEX, spol. s r.o. na provedení 

deratizace města v r. 2016 za cenu 18.000,- bez DPH 
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí poradenství a služeb na úseku PO mezi 

městem a spol. FIRE-STOP (Rostislav Ryšavý) 

- jmenování člena hlavní inventarizační komise místo Ing. Mrázka pracovníka města 

Zdeňka Stehlíka 

- doplnění pokladničky pod vánočním stromem (v pokladničce bylo celkem 3.947,- Kč), 

RMě schvaluje částku 1.053,- Kč, celková částka ve výši 5.000,- Kč bude předána 
Dětskému domovu v Mikulově 

- umístění plakátů na sloupy VO s pozváním na stavební výstavu „Stavíme, bydlíme“ 

v Hodoníně 12. a 13. února 2016 bez poplatku (na výstavu je vstup zdarma) 

- roční členský příspěvek pro DSO Čistý jihovýchod na rok 2016 

- finanční dar pro Domovinku Němčičky o.p.s., kde zařízení využívají dvě občanky města 
- finanční dar pro Malovaný kraj, občanské sdružení Břeclav 

- finanční dar Českému svazu chovatelů  

- finanční dar Dámskému klubu 

- finanční dar Klubu důchodců 

- finanční dar SDH Velké Pavlovice 

- finanční dar Pavle Škrabalové  
- finanční dar Lence Bukovské 

- finanční dar p. Věře Ševčíkové 

- finanční dar Mgr. Janu Kosíkovi 

- vybudování dočasného stavebního otvoru v pozemku parc.č.1448/5, k.ú. Velké Pavlovice 

za účelem opravy havarijního stavu sklepa (portálu a sklepní klenby) pod pozemkem 
města, RMě požaduje vybudování pevného oplocení - dětské hřiště v těsné blízkosti 

- záměr prodeje - odkoupení části pozemku parc.č. 1448/5, k.ú. Velké Pavlovice cca 20m2 

za účelem vybudování nouzového východu ze sklepa namísto stávajícího schodiště. Nové 

schodiště bude posunuto o 4m a bude vybudováno stavebníkem 


