
                                    Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 71/17 
 

  

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

14. února 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  

      

 
Rada města projednala a bere na vědomí: 

                  

 

Z činnosti MěÚ  

 
- zadání studie na rozšíření areálu škol (pozemky pod bývalým RD u školy), možnost 

rozšíření nevyhovující školní jídelny, učeben, příp. dalších, bude jednáno s řediteli ZŠ a 

Gymnázia 

- výroční zprávu Gymnázia Velké Pavlovice za školní rok 2015-2016 

- výzvu Okresního soudu v Břeclavi k doložení dohody o mimosoudním vyrovnání mezi 

městem a p. Kubešou – probíhají jednání o mimosoudní vyrovnání 
- na jednání RMě byli přizváni Ing. Václavek a Ing. D. Kovaříková ve věci prodeje pozemků 

v podnikatelské zóně, seznámili členy RMě se záměry zájemce Martina Buška (Metal 

Working) o odkoupení 11tis. m2 a umístění dvou firem do areálu. Diskuze o prodeji 

pozemků, o zajištění příjezdu k pozemkům a vybudování inženýrských sítí, diskuze o 

finančních nákladech (12-15 mil. Kč) a možnostech zajistit příjezd k pozemkům 

- termín zasedání ZMě – čtvrtek 2.3.2017 v 18.00 hodin, jednání RMě 22.2.2017 ve 13.00 
hodin a 14.3.2017 ve 13.00 hodin 

- informace o jednání ve věci stavebních úprav ve dvoře objektu Biliard klubu a letního 

posezení 

- informace o svozu elektroodpadu ze sběrného dvora, problémy s odvozem starých 

televizorů, spol. Asekol sváží televize až od 100 ks, možnost uzavřít smlouvu se spol. 
REMA systém, a.s., bude řešeno s Hantály a.s. 

- zabývala se družbou města Velké Pavlovice s francouzskou obcí Echenon, v letošním 

roce uplyne výročí 25 let od uzavření smlouvy, naši občané jsou pozváni do Francie, 

nutno zjistit u občanů, zda mají o cestu zájem  

- informace o jednání kulturní komise a přípravě Vinobraní 2017, včetně programu na oba 

dva dny 
- komise ŽP upozorňuje na neakceptování polních cest zemědělskými podniky a 

doporučuje pokračovat ve výsadbě biokoridorů dle Plánu společných zařízení, informace 

o veřejné zeleni ve městě v rámci dotací a řešení dalších projektů 

- informace o přípravě PD a následné výstavbě garáží (kójí) pro obyvatele na ulici Tovární 

 
Různé a žádosti 

 

- sdělení ředitele Gymnázia o vyhlášení ředitelského volna dne 10.3.2017 pro žáky školy 

z důvodu zahájení rekonstrukce sociálního zařízení 



- doporučuje prodej části pozemku parc.č. 1892/1, k.ú. Velké Pavlovice před RD č.p. 778, 

bude vypracován geometrický plán tak, že hranice pozemku k prodeji bude tvořit 

stavební čára garáží ve vlastnictví žadatelky 

- PD pro změnu užívání stavby původního RD na vestavbu ubytování „U hada“ na 

pozemku parc.č. 1813/1, k.ú. Velké Pavlovice, RMě k vlastní vestavbě ubytování nemá 

připomínky, požaduje však navržené parkování pro 4 automobily umístit dovnitř objektu 
nebo tak, aby tato vozidla parkovala mimo komunikaci a mimo chodník 

- žádost o odkoupení pozemků parc.č. 1878/2 o výměře 2 m2 a parc.č. 1995/41 o výměře 

10 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, které vznikly geometrickým plánem skutečného zaměření 

stavby ubytování na pozemcích parc.č. 2012, 2013, k.ú. Velké Pavlovice, RMě 

doporučuje vyvěsit záměr. Prodej části pozemku parc.č. 1995/13 cca 16 m2 RMě 
nedoporučuje, jedná se o veřejné prostranství, umístění IS 

- informace o přípravě knihy k 50. výročí města Velké Pavlovice 

- upozornění na neuklizené psí exkrementy Na Pajerce  a na hromadu hlíny před sklepem  

na Ořechové 

- upozornění na parkování automobilů na chodnících, není možné projet se zametacím 

vozem, neprojedou maminky s kočárky 
- připomínka na provedení kontroly 46 parkovacích míst na parkovišti u Sýpky 

 

 

Rada města schvaluje: 

 
1) sepsání a podání žádostí o dotace z rozpočtu Jm kraje pro TIC (zajištění provozu TIC 

– poplatek certifikace, tisk letáků a plat brigádnice v sezónních měsících), pro JSDH 

na zásahové oděvy, přilby, čerpadlo a pro město na pořádání vinobraní  

2) nabídku Ing. Jaroslava Fojtácha, Břeclav na vypracování studie nástavby MŠ za 

27tis. Kč bez DPH 

3) jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek při výběrovém 
řízení stavby chodníků Mobility II., výběrové řízení se bude konat 27.2.2017 ve 14.00 

hod., členové: Ing. Martin Krištof, Jiří Otřel, Petr Hasil, Ing. Ladislav Hádlík a Ing. 

Antonín Schaffer, náhradníci: Josef Dostoupil a Roman Pláteník 

4) nabídku realizace stavby firmy RGV „Velké Pavlovice, veřejné osvětlení ulice Hlavní, 

Horní, Sokolská“ (stavby podzemního vedení) na základě PD, kterou zpracovala spol. 
Efektivní osvětlení s.r.o., za cenu 458 951,79 Kč vč. DPH 

5) vypsání výběrového řízení na stavbu „Přípolož VO k NN Hlavní, Horní, Sokolská 

(nadzemní část) a jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: 

Ing. Roman Halm, Petr Hasil, Ing. Ladislav Hádlík, náhradníci Jiří Otřel, Josef 

Dostoupil 

6) vypracování PD pro „Založení krajinných prvků II.“ v katastru města – hlasování pro 
4, zdržel se 0, proti 1 Hasil 

7) vzdání se práva a prominutí nevymahatelných pohledávek: 

nájem pozemku 2004 =16.728,- Kč  

nájem pozemku 2004 = 6.171,- Kč 

nájem pozemku 2005 = 14.637,- Kč 
nájem pozemku 2005 = 6.732,-Kč 

přeplatek na energie 2009 = 2.280,99 

faktura kanalizační přípojky 2010 = 4.942,- Kč  

8) spolupořadatelství VII. ročníku Jarního přechodu Pálavy s T.J. Sokol Velké Pavlovice 

v souvislosti s 50. výročí Města Velké Pavlovice a úhradu autobusu pro rodiny 

s dětmi a seniory do Klentnice a zpět 
9) poskytnutí autobusu zdarma do Brna Bohunic a zpět dne 13.4.2017 pro občany, 

kteří se zúčastní odběru krve na podporu Michala Bílka z 2.B ZŠ 

10) finanční dar ve výši 3.000,- Kč na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií 

z ČR a SR dne 23.11.2017 - účastní se i studenti zdejšího Gymnázia 

11) podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jm kraje ve výši 300 tis. Kč, tj. 50%, na akci 
„Oprava a retoping běžecké dráhy sportovního areálu školy“ (odstranění povrchových 

nerovností na běžecké dráze), žádost podá Gymnázium Velké Pavlovice 

12) finanční dar ve výši 2.982,- Kč pro Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s., 

Hustopeče na poskytovanou péči seniorům města Velké Pavlovice v roce 2016 



13) uzavření pachtovních smluv pozemků na základě zveřejněného záměru za účelem 

zemědělského využití s pachtovní cenou v místě a čase obvyklou: 

a) poz. p.č. 5479 o výměře 1521m2 v trati Závist  

b) část poz. p.č. 5491 o výměře 1049 m2 v trati Soudný 

c) poz. p.č. 6961 o výměře 4285 m2 v trati Pod Poštory 

d) poz. p.č. 7690/2 o výměře 1381 m2 v trati Ostrovce 
14) uzavření smlouvy o výpůjčce na základě zveřejněného záměru: 

a) socha „Bohyně vína-Prosperita“, inv. č. 3200004, ceny 632.250,- Kč Vinným 

sklepů Františka Lotrinského a.s., od 1.1.2017 do 31.12.2018 

b) cimbál inv. č 2800693, ceny 20.000,- Kč a majetek celkové ceny 186.642,40 Kč 

ZUŠ Velké Pavlovice, Hlavní 30 od 1.1.2017 do 30.6.2017 
15) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 12136789 

mezi městem a spol. E.ON Distribuce, a.s. (veřejné WC) 

16) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030035329/001 

mezi městem a spol. E.ON Distribuce, a.s. stavby „V.Pavlovice, příp. kNN, Pláteník 

K/2097 

17) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem a 
GasNet s.r.o., Ústí nad Labem stavby „Reko VTL DN 500 Brodské – V. Němčice VI, č. 

stavby: 56472“ 

18) uzavření smlouvy o právu provést stavbu pro přípojku vody, kanalizace, plynu a 

připojení elektro RD Hlavní 130 do stávajícího přípojkového pilíře na pozemku města 

parc.č. 295/1, k.ú. V. Pavlovice 
19) konání soutěže verbířů v r. 2017 v sokolovně ve Velkých Pavlovicích a finanční dar ve 

výši 7.000,- Kč na pořádání této soutěže 

20) konání Vánočního koncertu v sokolovně, účinkující sourozenci Ulrichovy + Javory, 

termín bude upřesněn 

 

3.)Neschvaluje: 
1) poskytnutí sponzorského daru pro neziskovou organizaci BILICULUM, z.ú., v r. 

2017, není žádný klient z Velkých Pavlovic 

 

 

 


