
                       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 56/16 
 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 23. srpna 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, Ing. Ladislav Hádlík, Josef Dostoupil 

Zapisovatel: Jitka Krátká – tajemnice MěÚ 

 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 
 

 

Z činnosti MěÚ 

 

- informace o jednání společníků Zdravotní středisko, s.r.o., na 20.9.2016 je svolána valná 
hromada ZS 

- změna konání zasedání ZMě - čtvrtek 22.9.2016 (z důvodu svolané valné hromady ZS)  

- informace pracovníka SÚ o povolení a o stavbě rotundy na ulici Bezručova 

- vybudování a velikost pódia včetně přístřešku u sokolovny, 24.8.2016 schůzka s Ing. 

Arch. Tesařem, budou vypracovány nové návrhy 

- informace ředitele ZŚ o výběrovém řízení na rekonstrukci počítačového vybavení (dotace 
Jm kraj pro ZŠ), informace o zveřejnění výzvy na opravu šaten a kanalizace v ZŠ, 

předložena kamerová zkouška stavu kanalizace ze šaten, zjištěn špatný stav, informace 

o možnosti dotace na rekonstrukci učeben 

- umístění prodejních stánků na autobusovém nádraží, platba za pozemky pod prodejními 

stánky, podmínky dle nájemní smlouvy mezi městem a  Moravskou Agrou 

- zabývala se nepovolenou stavbou polní cesty ve Staré Hoře a jejím dodatečném povolení, 
diskutovala o dvou možnostech povolení (ponechat niveletu cesty a osadit svodidla nebo 

cestu odtěžit a niveletu snížit), bude osloven projektant, aby upravil projekt, dle něhož 

by bylo možné zachovat příjezd k pozemkům na obou stranách 

- informace o převodu státního pozemku vlastníkovi Jm kraji pod silnicí a budoucím 

chodníkem u cihelny, vybudování chodníku a zpomalovacího ostrůvku 
- znalecký posudek na ocenění akcií Vinných sklepů Fr. Lotrinského a.s. na základě 

žádosti SMK na jejich odkoupení, návrh svolat akcionáře, zjistit a projednat názor 

akcionářů na odkup akcií 

- příprava dotačního projektu Založení krajinných prvků, termín podání žádosti o dotaci je 

v polovině října, projekt bude dokončen začátkem září, požadavek komise ŽP na 

projednání a informování nájemce pozemků 
- projednán podnět napsat p. A. Babišovi, pozvat ho na návštěvu a prodiskutovat 

budoucnost Drůbežářských závodů 

- informace o volném bytu pro seniory od 1.9.2016 

- termín konání Hodových slavností a termín konání Vinobraní v roce 2017 v návaznosti 

na konání Vinohraní ve spol. Vinium a.s. – bude svolána kulturní komise a termíny 
projednány 

 

 

 

 

 



Různé a žádosti 

 

- informace o výstavbě RD v lokalitě Padělky v souvislosti s dotací na podporu výstavby 

technické infrastruktury pro výstavbu RD a podmínkou dotace - v květnu 2019 předložit 

kolaudaci 33 RD, v současné době dokončeno 21RD, majitelé rozestavěných staveb a 

pozemků budou osloveni a vyzváni k doložení záměru do budoucnosti 
- informace o čtyřech povolených parkovacích místech současně s penzionem na Zelnicích 

- PD k územnímu řízení pro stavbu „Velké Pavlovice, průmyslová zóna – dopravní a 

technická infrastruktura“ 

- PD ke stavebnímu povolení stavebních úprav Billiard clubu č.p. 604 na ul. Střední 

604/1, která řeší vybudování venkovního posezení 
- informace spol. KOORDIS JMK, a.s. o sdělení výše příspěvku do fondu IDS pro rok 

2017, který činí 50,- Kč na jednoho obyvatele, celkem 155.700,-Kč, bude zařazeno do 

rozpočtu na rok 2017 

- žádost o povolení výkopových prací na pozemku parc.č. 629/3, k.ú. Velké Pavlovice za 

účelem přeložení plynovodu, žádost o provedení demontáže prvků dětského hřiště a o 

povolení oplocení pozemku parc.č. 625, k.ú. V. Pavlovice pro potřebu realizace 
hloubkových vrtů, termín realizace vrtů je 1.9.2016, bude průběžně řešeno 

- žádost majitele Cirkusu Carneval o poskytnutí pronájmu plochy na postavení 

cirkusového stanu a cirkusového vystoupení v polovině září 

 

                
                                      

Rada města schvaluje: 

 

- provedení rozpočtové opatření 7/2016, zvýšení příjmů i výdajů o 200tis. Kč (dotace na 

hrací prvky dětského hřiště) a úpravu částek mezi položkami 

- Směrnici k rozpočtovému hospodaření města č. 3/2016 
- nabídku firmy AQE adviros, a.s., s cenou 19.000,- Kč na vypracování zadávacího řízení 

pro dotační akci „Mobility II.“,  

- zajištění financí pro spoluúčast na realizaci dotačního projektu – Opatření ke snížení 

energetické náročnosti VO 

- smlouvu o dílo na dodání a montáž výrobků, zařízení dětských hřišť, herních prvků a 
jejich kombinací č. 16-30-0022-0 mezi Městem Velké Pavlovice a Hřiště hrou, s.r.o., 

Sobotecká 810, 511 01 Turnov, cena 188.911,- Kč vč. DPH 

- smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN – č. EE _002837003/2017-

18 mezi Městem Velké Pavlovice a E.ON Energie,a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 

České Budějovice 

- nákup příkopového ramene (přípojné zařízení za traktor na vysekávání příkopů) 
- povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ, a to ve 4 třídách na počet dětí 26 v každé 

třídě, MŠ bude navštěvovat ve školním roce celkem 104 dětí  

 

 

Rada města neschvaluje: 
 

-   návrh spol. VaK Břeclav - využít možnost o přednostním právu upsání akcií    

    pro akcionáře (možnost nákupu akcií) 

- přeložení zařízení účastnického rozvaděče a sdělovacích kabelů uchycených na budově 

sýpky na sloupy v zeleném pásu před sólem u sokolovny, požaduje uložení kabelu do 

země (problémy při stavění máje), bude řešeno osobním jednáním 
- nabídku na alternativní služby zpětného odběru odpadu (chlazení, TV, světelných 

zdrojů, solárních panelů, akumulátorů, baterií atd.) spol. RETELA, s.r.o.,  

 

 

 
 


