
                                 Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 62/16 
 

  

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý  

1. listopadu 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. Ladislav Hádlík, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil       

                        

 

Zapisovatel: Jitka Krátká, tajemnice MěÚ 
 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

Z činnosti MěÚ 
 

- program oslav u příleţitosti 50 let povýšení Velkých Pavlovic na město 

- doporučuje ZMě schválit podání ţádosti o úplatný, případně bezúplatný, převod 

pozemků parc.č. 3/24 a 629/1, k.ú. Velké Pavlovice z majetku státu na Město Velké 

Pavlovice (ZMě 20.12.2016) 

- zabývala se výměnou kotlů a případnou rekonstrukcí kotelen v objektech města, 
s moţností vyuţití tepelných čerpadel  

- informace o jednání s firmou Atelier Fontes, Brno ve věci vybudování tůní, rybníků a 

krajinných prvků v souladu se záměry provedené KPÚ a Povodí Moravy v trati Záblacká, 

návrh vybudovat v této lokalitě rybník, bude konzultováno s komisí ŢP a se spolkem 

Myslivců 

- vedoucí ET a její kolegyně seznámily RMě s plněním rozpočtu 2016 a návrhem rozpočtu 
na rok 2017, dále informovaly o činnosti ET a o naplněnosti ubytování, o moţnostech 

získání dotací a jiţ podaných ţádostech o dotace 

- informace o konání benefičního koncertu dne 27.11.2016 v 16.00 hod, který pořádá 

Dámský klub v sokolovně 

- moţnosti konání veřejné sbírky pro Garika Válka, který je váţně nemocen 
- zabývala se podáním ţádosti o dotaci na „Byty pro seniory II.“, úprava PD, zrušení 

průchodu z ulice Růţová do areálu, vydání změny stavby před dokončením 

- Výroční zprávu ZŠ za školní rok 2015 - 2016 

- informace o zasedání Mikroregionu Hustopečsko - projednávána aktualizace 

povodňových plánů, sociální oblast, oblast ŢP, pasporty místních komunikací, informace 

o pasportu komunikací Města Velké Pavlovice 
- informace o jednání s Ing.arch. Kleinem ve věci výstavby dle studie pro bytové a rodinné 

domy a občanskou vybavenost u MŠ, o výkupu pozemků a o budování místních 

komunikací dle vypracované studie 

- informace o projednání a řešení ţádostí o kácení stromů z minulé RMě – stromy a keř 

šeříku V Údolí a stromy u prodejny COOP jsou ořezány, včera (31.10.) se konala schůzka 
ve věci kácení stromů u BD ul. Růţová 

 

 

 

 



Různé a žádosti 

 

- ţádost Šlechtitelské stanice vinařské Velké Pavlovice o moţnosti pronájmu pozemku pro 

instalaci reklamních poutačů - parc. 7748 k.ú. Velké Pavlovice (ve směru příjezdu od 

Zaječí do V. Pavlovic) a parc.č. 5472, k.ú. Velké Pavlovice (ve směru od Hustopečí a 

Němčiček směrem do Velkých Pavlovic) – bude projednána moţnost dohody a spolupráce 
o umístění propagace města na reklamní panel ŠSV V. Pavlovice 

- zabývala se realizací napojení přemístěných stánků na autobusovém nádraţí, 16.11. 

bude vypnuté el. vedení z důvodu provádění vodovodní přípojky a kanalizace 

- zabývala se stavbou sklepa a rotundy manţ. Crhákových na pozemcích města (parc. č. 

97/8 a 97/9, k.ú. Velké Pavlovice) 
- dořešení odvětrání střechy Sportovní haly ZŠ, dokumentace je zpracována, nutné 

provedení odvětrávacích komínků ve střeše  

- informace o situaci ve spol. Zdravotní středisko s.r.o. Velké Pavlovice, jednání valné 

hromady o prodeji budovy, společníci však chtějí prodat podíly společnosti, ne budovu, 

se členy ZMě bude záleţitost projednána na schůzce dne 15.11.2016 

- dotaz na realizaci pokládky optického kabelu ve městě, město dalo souhlas, sepsána 
Budoucí smlouva o věcném břemenu, spol. NETCOM CZ s.r.o. vyřizuje povolení 

- poţadavek na vyměření pozemků, „mezí“, kolem cesty ve Starých horách a jejich úpravu, 

svahování – občané na mezích shromaţďují nepořádek  

- návrh oslovit majitele pozemku na Zelnicích u kříţku - odkoupit pozemek a vybudovat 

záchytné parkoviště pro ulici Zelnice 
 

 

Rada města schvaluje: 

 

- provedení návrhu rozpočtového opatření č. 11/2016 vypracovaného na základě 

rozhodnutí starosty (oprávnění o pouţití rozpočtové rezervy na základě usnesení 
z IX/2015 ZMě ze dne 17.12.2015) 

- Směrnici č. 5/2016 – směrnici upravující oběh účetních dokladů, účinnost směrnice od 

1.11.2016 

- Smlouvu o zajištění programu na Slavnostním novoročním koncertu dne 7.1.2017 mezi 

Městem Velké Pavlovice a uměleckou agenturou GLOBART s.r.o., Spáčilova 18, Brno  
- konání divadelního představení autora Vlastimila Vondrušky „Vínem proti pohanství 

aneb staročeský Dekameron“ 

- Rámcovou smlouvu na nájem tlakových lahví a dodávku technických plynů mezi 

Městem Velké Pavlovice a spol. Messer Technogas s.r.o., Zelený pruh 99, Praha 

- Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 493110153 (CODEXIS)  na rozšíření programu o „Monitor 

tématu obecní samosprávy“ mezi Městem Velké Pavlovice a spol. ATLAS consulting spol. 
s r.o.  

- Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Vyznačení cyklotrasy LVA-Slavkovské 

bojiště“ mezi Městem Velké Pavlovice a DSO Mikroregion Hustopečsko, poskytovatelem 

dotace je JM kraj 

- podání ţádosti o dotaci na „Byty pro seniory II.“ a nabídku Ing. Jana Nováka na 
vypracování ţádosti o dotaci a na zpracování výběrového řízení na dodavatele 

- převedení částky 31.003,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu z důvodu 

dofinancování „ Revitalizace počítačové sítě“ příspěvkové organizace ZŠ Velké Pavlovice 

- uzavření dohody pro vybudování kanalizační přípojky pro RD na pozemku parc.č. 

619/1, k.ú. Velké Pavlovice s podmínkou, ţe po obnaţení stávající kanalizační přípojky a 

k provedení napojení na tuto stávající přípojku bude přizván zástupce města  
- uzavření MŠ Velké Pavlovice v době vánočních prázdnin od pátku 23.12.2016 do pondělí 

2.1.2017, provoz bude zahájen v úterý 3.1.2017 

- uzavření smlouvy o zemědělském pachtu části pozemku parc.č. 6547, k.ú. Velké 

Pavlovice, výměry 1.410m2 v trati Soudný za účelem zemědělského vyuţití 

- pouţití znaku Města Velké Pavlovice při organizování Dějepisné soutěţe gymnázií ČR a 
SR dne 24.11.2016 Gymnáziem Cheb, Nerudova 7, prostřednictvím Nadačního fondu 

Gaudeamus 



- podporu ţádosti Myslivců Velké Pavlovice z.s., o provedení technických opatření za 

účelem zvýšení bezpečnosti na komunikacích, umístění směrových sloupků, tzv. „Plašiče 

zvěře“ při rekonstrukci a opravě silnice II/421 

- podporu Města Velké Pavlovice při konání koncertu „DUENDE Tom Zvardon and Friends 

For Mirandie“, který pořádá Rotary Klub Valtice – Břeclav dne 10.12.2016 v sále 

Ekocentra Trkmanka 
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě, jehoţ předmětem je změna 

termínu připojení, a to do 22.11.2017 mezi městem a E.ON Distribuce, a.s. (elektrika u 

Trkmanky, Lesopark ….)  

 

 
Rada města neschvaluje: 

 

- nabídku umístění reklamy pro Město V.P. do Autoatlasu (cestovního informátoru) na rok 

2017 

- umístění tabule pro označení místa podnikání (95cm x 195cm) na pozemku parc.č. 

3/21, k.ú. Velké Pavlovice, v místě zeleného pásu oddělující chodník od komunikace – 
RMě navrhuje umístit tabuli na pozemek za chodník, blíţe k fasádě RD, umístění bude 

se ţadatelem projednáno na místě samém 

 

 

 
 

  


