
                                    Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 70/17 
 

  

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

31. 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: Petr Hasil  

      

 
Rada města projednala a bere na vědomí: 

                  

 

Z činnosti MěÚ  

 

- informace o schůzce s projektantem v mateřské škole, byly prodiskutovány dvě varianty 

řešení přístavby třídy - v suterénu a ve 2.NP mezi třídami. V suterénu je prostor pro cca 

12 dětí, ve 2.NP téměř pro standardní třídu. Pro přístavbu standardní třídy je třeba 

dohodnout se nejprve s majitelem pozemku pod MŠ. Projektantovi budou předány 
podklady, aby dodal cenovou nabídku na studii přístavby třídy ve 2NP.  

- ředitel ZŠ informoval o podmínkách zřízení tzv. „nultých“ ročníků v ZŠ, RMě se rozhodla 

dále touto záležitostí nezabývat s ohledem na složitou administraci a nutné stavební 

úpravy ve škole (sociálky apod.) 

- informace o schůzce s projektantem a statikem Daliborem Klusáčkem, která proběhla 

v tělocvičně ZŠ. Klusáček navrhuje po částech rozebrat povrch střechy a zhotovit úplně 
nový. Klusáček obdržel rovněž podklady pro zpracování cenové nabídky na PD 

rekonstrukce kompletní střechy.  

- informace o schůzce s obyvateli bytů Tovární 10 a 8 ohledně výstavby skladů mezi 

bytovkou č.10 a 12  

- informace o budování veřejného osvětlení – přípolož NN v ul. Hlavní, Horní, Sokolská 
apod. PD VO má nyní k dispozici firma RGV,a.s., která bude provádět pokládku NN a 

která prověřuje PD VO.  

 

 

Různé a žádosti 

 
- RMě se zabývala provozem autobusu v majetku města. Autobus prošel STK. RMě se 

dohodla, že v případě jednorázové opravy autobusu nad 10tis.Kč, popř. nastřádaných 

oprav za 20tis. Kč v roce bude řešena likvidace autobusu z důvodu rentability. 

- informace o dohodě se ŠSV – umístění billboardu na pozemku města 

- Informace o jednání s p.Lešťáchovou ohledně umístění stánku se zeleninou na 

autobusovém nádraží 
- Jednání RMě se zúčastnil majitel Billiard clubu v ul. Střední ohledně výstavby 

„zahrádky“ ve dvoře Billiard clubu 

- informace o situaci ve Zdravotním středisku Velké Pavlovice s.r.o. – právník zašle 

smlouvu o převodu podílů na Město Velké Pavlovice za 600tis.Kč. Bude svolána schůzka 

společníků. V současné době je prováděna rekonstrukce podlahy po zubařce 
Pláteníkové.  



- informace o jednání ve věci prodeje pozemků v průmyslové zóně. Pan Daněk uhradil 

finanční prostředky na účet města za pozemek, Grontech jedná s realitní kanceláří, 

Berendsen má zájem o dokoupení části pozemku. 

- informace o jednání se Státním pozemkovým úřadem ohledně směny či výkupu pozemků 

na bytový dům za ul. Zahradní. Starosta města je pověřen jednáním s Kleinem ohledně 

studie komunikací a místa pro výstavbu bytového domu. 
- upozornění na parkování vozidel na chodníku, z toho důvodu nemůže projet zametací 

vůz. Zvýšit aktivitu strážníka MP.  

- RMě pověřuje starostu města, aby bylo započato jednání s projektantem ohledně 

výsadby stromů kolem sokolovny – hlavně ul. Sokolská.  

- informace o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na 
ostrůvek u cihelny je vyhotovena pro JMK smlouva na 64 m2, dále je jednáno o převodu 

dalších pozemků 

- zjištění cenové nabídky na Vánoční koncert Hradišťanu a Spirituál kvintetu. 

 

 

Rada města schvaluje: 
 

1) udělení souhlasu k investiční činnosti včetně technického zhodnocení na majetku 

svěřeném v hospodaření v případě schválení projektové žádosti programu IROP, 

„Výzva 46 – Infrastruktura základních škol“, příspěvkové organizaci ZŠ Velké 

Pavlovice 
2) výstavbu skladů (garáží) mezi bytovými domy Tovární 10 a 12 z pevného stavebního 

materiálu, z předního pohledu dveře a okno, omítka stejná 

3) změny zapracované do PD pro územní řízení prostoru za kostelem na základě studie 

zpracované firmou Trignis. Hlasování pro: Hasil, Hádlík, Otřel proti: Halm, zdržel se: 

Dostoupil 

4) Směrnici pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“ č.1/2017.   
5) smlouvu o prodeji vozidla Tatra 148 CAS 32, RZ BVH 96-38 (hasičská cisterna), 

r.v.1979 mezi Městem Velké Pavlovice a Stanislavem Jiráskem, ČČK 561, 15531 

Praha 5, za cenu 125tis.Kč včetně DPH 

6) cenovou nabídku Synpro,s.r.o. na dodání sypače City Ranger 2250 za 173.374 Kč 

včetně DPH. Hlasování - pro: Hasil, Otřel, Halm, Hádlík, zdržel se: Josef Dostoupil 
7) výjimku ze směrnice pro zadávání VZMR na 1. část akce VZMR „Přípolož kabelů VO 

k pokládce kabelů NN v ul. Horní, Hlavní, Sokolská, Bálkova ulička (výkopové práce, 

pokládka kabelů VO do chráničky, popř. pouze pokládka chráničky) 

8) zpracování PD pro stavbu Kolumbária-pokračování výstavby míst pro uložení uren 

podél hřbitovní zdi - varianta „A“ 

9) smlouvu č.12/2017 o zajištění uměleckého pořadu mezi Městem Velké Pavlovice a 
uměleckým vedoucím dechového souboru „Moravanka Jana Slabáka“ Janem 

Slabákem, Muškátová 29, 637 00 Brno dne 4.6.2017 za cenu 40.790 vč. dopravy,  

10) poskytnutí finančního daru – pořádání Country bálu, akce se koná 20.5.2017 

11) poskytnutí autobusu v majetku města Klubu důchodců Velké Pavlovice zdarma, a to:  

- 12.4.2017 - jednodenní výlet na Velehrad-Modrá    
- 15.6.2017 - jednodenní výlet do Lednice, Ladná, Zaječí Hustopeče  

- 6.9.2017 - jednodenní výlet do Kroměříže  

poskytnutí autobusu v roce 2017 zdarma 1x do družebního města Ždírec nad 

Doubravou a 1 x do družebního města Senice, termín bude upřesněn 

- pro jednodenní výlet do Kroměříže nebo Olomouce na výstavu Flora nebo 

Floria v blíže neupřesněném termínu schvaluje cenu za 1km/10Kč s DPH 
12) Smlouvu o budoucích smlouvách a o právu provést stavbu mezi Městem Velké 

Pavlovice a SÚS JMK, příspěvková organizace Jm Kraje, ve věci stavby II/421 

Terezín-Velké Pavlovice   

13) provozní řád veřejného WC na autobusovém nádraží 

14) smlouvu mezi Městem Velké Pavlovice a Pavlem Miklíkem, Brumovice 127 na 
statické zajištění přístavby v areálu TJ Slavoj dle projektové dokumentace 

zpracované Městem Velké Pavlovice za cenu 102.600,-Kč včetně DPH. 

 

 



Rada města neschvaluje: 

 

 

1) poskytnutí autobusu v majetku města Klubu důchodců Velké Pavlovice zdarma 

4.10.2017 -  jednodenní výlet do Velkého Mederu  

 
 

 

 

 

  
 

 


