
                                   Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 69/17 
 

  

ze schůze Rady města Velké Pavlovice, která se konala v úterý  

17. ledna 2017 ve 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:  Jiří Otřel, Petr Hasil, Ing. Ladislav Hádlík, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil 

Zapisovatel: Jitka Krátká – tajemnice MěÚ (do 15:00 hod.), Petr Hasil (od 15:00 hod.) 

      

 
Rada města projednala a bere na vědomí: 

                  

 

Z činnosti MěÚ  

 
- ředitelka MŠ informovala o provozu MŠ, diskuze ohledně povinností přijímání dětí do MŠ 

v následujících letech ( 2020 – příjem dvouletých dětí), diskuze ohledně zbudování 

nových tříd pro tyto děti, popř. pro děti 3 leté a starší (vyšší porodnost ve městě), 

v současné době je 12 dětí starších 3 let doma - proběhne 14.2.2017 v MŠ schůzka 

radních, ředitelky a popř. vhodného projektanta. Je potřeba řešit rekonstrukci kuchyně 

(na což dlouhodobě upozorňuje hygiena). RMě se dohodla, že budou vyzváni projektanti 
k podání cenových nabídek na PD rekonstrukce kuchyně.  

- bylo řešeno zajištění úklidu sněhu, stížnosti byli vzneseny obzvláště na sobotu    

     14.1.2017, kdy nebyly očištěny od sněhu chodníky.  

 

Různé a žádosti 

 
- RMě se zabývala podnětem ke kácení dřevin na pozemku města parc.č.97/9 v k.ú. Velké 

Pavlovice, podnět bude předán k vyjádření komisy ŽP. V případě, že vydá komise ŽP 

k pokácení poškozené dřeviny z důvodu výstavby kladné stanovisko, souhlasí RMě 

s pokácení tohoto stromu za podmínky vysázení tři stromů na pozemku Města Velké 

Pavlovice. 
- žádost o vybudování odstavných ploch pro vozidla v ul. Tovární 8 z důvodu velmi úzké 

komunikace (380cm), na které není možné parkovat a umístění min. jednoho svítidla 

VO. Zbudování parkoviště bude zařazeno do plánu akcí a bude zhotoveno dle finančních 

prostředků města.  

- žádost o zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc.č.1109/198 v k.ú.Velké 

Pavlovice (areál bývalého ZD) z důvodu přístupu do živnostenské provozovny-stolařství. 
Sazba za zřízení věcného břemena bude stanovena dohodou nebo jednorázově dle 

vyhlášky 10.000,- Kč (další požadované pozemky jsou komunikace) 

- informace k Novoročnímu koncertu, který se uskutečnil v místní sokolovně 7.1.2017. 

Koncert byl dobře zajištěný, návštěva byla nízká. RMě se bude zabývat pořádáním 

dalšího Vánočního koncertu s tím, že bude osloven Spiritual kvintet, popř. Ulrichovi. 
- směna pozemku parc.č.97/18 za část pozemku parc.č.97/1 v k.ú. Velké Pavlovice,  

sklepy pod budovou jsou v majetku žadatele, což byla připomínka z jednání ZMě. RMě 

přesto požaduje zúžení pruhu směňovaného pozemku z ul. Hlavní ze 150cm na 60 cm 

skrze vedení inženýrských sítí. RMě ukládá místostarostovi další jednání v této věci 

s žadatelem. 



- informace o schůzce týkající se výstavby kójí (skladů) mezi bytovým domem č.12 a 10 

v ul. Tovární, která proběhne v 17.00hod. 18.1.2017. Na této schůzce s obyvateli 

bytového domu č.10 a 8 bude řešen především zájem obyvatel o výstavbu a požadavky 

na výstavbu.  

- ředitel ZŠ informoval o nutné výměně betonové podlahy v jedné z učeben základní školy. 

Podlaha-beton se drolí, není použita ocelová armatura. Předběžně vyčíslené náklady jsou 
96tis.Kč bez DPH včetně prací. Bylo dohodnuto, že bude akce provedena ve spolupráci 

se Službami města, především záležitostí týkající se demoličních prací podlahy. 

Financování materiálu bude zajištěno z prostředků školy. 

- opětovný problém střechy sportovní haly - doposud nebylo jednáno na místě 

s projektantem, který navrhne kompletní řešení rekonstrukce střechy. 
- zpráva statika Kurdíka, která byla zpracována ke stavu bytového domu v ul. B.Němcové,  

bude pokračováno ve vyhotovení sond, obzvláště v případě obnažení základů u garáží 

v přední budově, kde je narušena hydroizolace. 

- informace o jednání ve věci směny pozemků na ul. Hlavní a za ul. Nádražní (sady). RMě 

se dohodla na dalším postupu  

- informace o nutné aktualizaci směrnice „O veřejných zakázkách malého rozsahu“ 
z důvodu změny zákona 

- informace, že se nepřihlásil žádný zájemce o vozidlo Tatra 148 CAS 32. Byli osloveni 

potencionální dva zájemci, bez výsledku. Prodej vozidla bude inzerován veřejně na 

internetových serverech apod. Cena stejná 125tis. Kč vč.DPH 

- požadavek na zpřístupnění hřiště Gymnázia Velké Pavlovice pro veřejnost za cenu, že by 
musel být placen správce areálu v průběhu otevření. Bude jednáno s ředitelem 

gymnázia. 

- řešení situace s Pekaříkovým RD – opětovný návrh na výstavbu plochy, která bude 

sloužit pro bruslení (stálý stín) a nad plochou by bylo možné na pilířích vystavět učebnu 

ZŠ. 

- požadavek na úpravu doby používání ledové plochy na hřišti za kostelem. Úprava 
spočívá ve vymezení doby pro bruslení a pro hru hokeje, bude řešeno. 

- informace o teplotě v sokolovně - nízká teplota během Novoročního koncertu. Bylo 

sděleno, že ústřední topení běželo od středy do soboty, vzduchotechnika vytápěla dva 

dny před koncertem a v den koncertu, na Krojovém plesu bylo zatopeno příliš. Bylo 

konstatováno, že na vnitřní teplotu má příliš velký vliv venkovní teplota a počet osob 
v sále 

- požadavek, aby bylo ve zpravodaji uvedeno, jak hospodaří Ekocentrum. Na co a jaké má 

náklady, kolik vydělává na ubytování apod. O krátký článek bude požádána vedoucí 

organizace. Zveřejnění proběhne dle kapacity zpravodaje. 

- nutnost výstavby standardního bytového domu. Ukládá starostovi města jednat 

s majitelem pozemku o prodeji, koupě nebo převodu.  
- dotaz, zda pokračují jednání ve věci převodu pozemků u cihelny z důvodu dostavby 

chodníku a ostrůvku 

- možnost vydání knihy o městě. Inspirací by mohla být kniha „Třebíč v proměnách“. 

Kniha by měla spočívat v porovnání ulic objektů a prostranství dříve a dnes. 

- požadavek provést kontrolu počtu parkovacích míst u sýpky s ohledem na plnění 
podmínek stanovených RMě. 

- informace o auditu pracovníky JMK, který proběhne dne 20.-21.února 2017 

- informace o pokračování v jednáních ve věci Změny č.1 Územního plánu Města Velké 

Pavlovice. Změna územního plánu řeší prostor pro výstavbu autobusového nádraží v ul. 

Za Dvorem. Zde bude jednáno o vyloučení změny, protože je v těchto prostorech 

plánována výstavba bytového domu  
- informace o potřebnosti zhotovení pasportu veřejného osvětlení v el. podobě. 

Místostarosta navrhuje zhotovit pasport na platformě google.com. 

- žádost o příspěvek BILICULUM v Mikulově. Bude zjištěno, zda se v tomto zařízení 

nachází občan našeho města a dle těchto informací bude dále rozhodnuto. 

 
 

 

 



Rada města schvaluje: 

 

1. dobu odepisování Informačního systému v účetnictví města na 20 let. 

2. změnu sazebníku za služby prováděné Městem Velké Pavlovice - hodinovou sazbu 

práce strojem Farezin (přední nakladač) na 800,-Kč vč. DPH a hodinovou sazbu 

zametacím vozem 560,-Kč vč. DPH. 
3. změnu sazebníku směrnice „Pravidla pro zajištění přístupu k informacím“- vnitřní 

předpis 1/2012, týkající se zpoplatnění skenování dokumentů a elektronického 

odesílání (viz příloha) 

4. pořádání a spolupořádání kulturních akcí ve městě na základě předloženého návrhu 

5.  smlouvu o právu provedení stavby na pozemcích parc.č.1145/5 a 1183/2 v majetku 
města, budou realizovány zpevněné plochy v rámci stavby ubytovacích objektů (vjezd 

z ul. Střední do dvorní části objektu, parkovací místa, pěší přístupy k objektům). 

6. smlouvu o provedení přípojky k inženýrské síti (2x kanalizační přípojka, vodovodní 

přípojka, přípojka NN) na pozemku Města Velké Pavlovice parc.č.1145/5 a 1183/2, 

k. ú. Velké Pavlovice 

7. zaplacení členského příspěvku ve výši 1.500,- Kč pro Sdružení tajemníků městských 
a obecních úřadů ČR na rok 2017 

8. finanční dar ve výši 5.000,-Kč na akci „Meditrina“ dne 11.3.2017 

9. pronájem části pozemku parc.č.6541 o výměře 900m2 a části pozemku parc.č.6337 o 

výměře 258m2, k. ú. Velké Pavlovice za účelem zemědělského využití. 

10. smlouvu o provedení přípojky k inženýrské síti (kanalizační přípojka, vodovodní 
přípojka, přípojka NN, chodník, sjezd k RD) na pozemku Města Velké Pavlovice 

parc.č.295/1, k. ú. Velké Pavlovice 

11. „smlouvu o dílo“ mezi Městem Velké Pavlovice a spol. Deratex, spol. s r.o., 

Staromlýnská 47, Zlín –Příluky, 760 01, zastoupená jednatelem Oldřichem 

Bubrinkou na provedení velkoplošné deratizace. Cena díla 18.000,-Kč +21DPH/ 

ročně. 
12. smlouvu č.1030035119/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

Městem Velké Pavlovice a E.ON Distribuce,a.s., zřízení kabelového vedení NN 

V.Pavlovice, příp. kNN, NETCOM K/867“ 

13. nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městem 

Velké Pavlovice a Povodí Moravy ,s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, 
IČ:70890013 – rekonstrukce komunikace ul. U Zastávky. 

14. provedla rozpočtové opatření 1/2017 na základě rozhodnutí starosty města 

15. smlouvu o zřízení věcného břemene č.HO-014330041690/001 mezi Městem Velké 

Pavlovice a E.ON Distribuce,a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České 

Budějovice, IČ:28085400 – zřízení kabelového vedení NN a přípojkové skříně v pilíři 

na pozemku parc.č.5757 v k.ú Velké Pavlovice. „V.Pavlovice, rozš.kNN, Buchtová“. 
16. poskytnutí dotace na pořádání výstavy vín, která se bude konat 4.3.2017 ve vinařství 

p.Balouna pro ZO Českého zahrádkářského svazu Velké Pavlovice, ev.č.604004, 

IČ49137433 ve výši 20.000,-Kč, včetně smlouvy o poskytnutí dotace  

17. cenovou nabídku na zhotovení PD pro výstavbu skladů mezi bytovým domem č.12 a 

10 v ul. Tovární od firmy Geprostav projekce s.r.o., Plucárna 3832/1a, 695 01 
Hodonín. Cenová nabídka PD je stanovena na 22.990,-Kč s DPH. 

18. schvaluje zpracování PD a podání žádosti s povinnými přílohami na základě 

vyhlášeného dotačního titulu v rámci IROP, výzva 46-Infrastruktura základních škol.  

(Žádost podává základní škola, náklady jsou předběžně vyčísleny na 3.3mil. KČ, 

spoluúčast ZŠ 10%.   

19. cenovou nabídku na zhotovení PD rozšíření veřejného osvětlení v ul. Tovární 
(Drůbežárny- sběrný dvůr a dále)Cenová nabídka firmy K.I.T.T. Elektro, Petr 

Slatinský, V Chalupách 20, 696 18 Lužice, je stanovena na 54.000,-Kč. 

 

 

Rada města neschvaluje: 
 

1. žádost o pronájem části pozemku parc.č. 6334 v k.ú. Velké Pavlovice  

2. žádost o příspěvek na varhany ve Svatovítské katedrále. Město Velké Pavlovice 

v rámci možností podporuje opravy církevního majetku ve městě. V současné době 



připravuje opravu památkově chráněných objektů. (vstupní brána na hřbitov, 

střechy rotund v rozích hřbitova) 

3. návrh umístění parkovacích míst před RD v ul. Pod Břehy 

4. připojení města Velké Pavlovice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 

  
 

 

 

 

        


