
                  Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 74/17 
 

  

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

28. března 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 

Omluveni: --- 

Zapisovatel: Jitka Krátká, tajemnice MěÚ  

      
 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

                  

 

Místní šetření  
 

- bylo provedeno na místě samém na základě žádosti o odprodej části pozemku 

parc.č.1819, RMě nedoporučuje prodej, navrhuje uzavření nájemní smlouvy s právem 

přednostního odkupu na dobu neurčitou. Dále se RMě zabývala možností uložení 

odpadní roury do odvodňovacího járku a zasypání tohoto járku, bude vyvoláno jednání 

s EON o uložení nadzemního vedení v uličce do země 
- bylo provedeno na místě samém na základě žádosti o zřízení vodovodní a kanalizační 

přípojky na pozemku parc.č.5823 v ul. Zelnice, RMě doporučuje jednat s majiteli 

pozemků, zda plánují výstavbu RD v této lokalitě a v jakém časovém horizontu. Dle 

zjištěných skutečností poté navrhuje jednat se správci sítí, popř. zadat zpracování 

projektu a zbudovat vodovod včetně kanalizace. EON řeší rozšíření sítě samostatně dle 

počtu nově zbudovaných přípojek 
- u garáží v ul. Trávníky.  RMě ukládá starostovi města jednat s projektantem ohledně 

zpracování PD k vodovodu, kanalizaci a komunikace v této lokalitě. 

- v ul. Hlavní u RD č.126, který se bude demolovat, poté bude vystavěn nový. Jednání 

s majitelem RD o možnosti odkoupení pozemku v dolní části z důvodu rozšíření zúžené 

komunikace 
- na pozemcích parc.č.5415, 5747,5748,5750, část pozemků je využívána jako zázemí 

tzv.ranče. RMě požaduje zahájit jednání s nájemcem pozemků o odklizení veškerého 

odpadu z pozemků, a to hlavně pneumatik u stromků apod. Dále je žádoucí uvést 

prostory do takového stavu, aby nenarušovaly vzhled obce (např. plachta na terase 

srubu) 

 
Z činnosti MěÚ  

 

- zabývala se pozvánkou na řádnou valnou hromadu České spořitelny 

- informace o přípravě dokumentace další etapy „Mobility“ (dokončení plánovaných etap), 

bezbariérové zpřístupnění radnice  
- stanovila termíny konání zasedání ZMě: 16.5.2017 a 20.6.2017, na schůzi příští RMě 

dne 11.4. budou přizváni ředitelé všech příspěvkových organizací, bude předložena 

účetní uzávěrka a informace o plánech do budoucna 

- zabývala se návrhem vytipovat a zveřejnit známé osobnosti, rodáky, či oběti holocaustu 

pocházející z Velkých Pavlovic   



- projednala podané 3 nabídky na řešení vyspravení komunikace kolem obrubníků 

chodníku na ul. Starohorská nad sklepy (řešení zatékání), bude vyzvána firma, která 

podala nejvýhodnější nabídku, aby provedla propočet dle skutečnosti 

- informace o personálním výběru strážníka MěPO, přihlásili se 2 uchazeči  

- zabývala se zpřístupněním hřiště u gymnázia pro veřejnost, možnost oslovit např. 

důchodce pro odemykání a zamykání hřiště a nechat vypracovat provozní řád hřiště 
- informace o přidělené dotaci na byty pro seniory z MMR dotace ve výši 2.400 tis. Kč 

přidělena pouze na 4 byty, tj. 600tis. Kč na jeden byt 

 

 

 
 

Různé a žádosti 

 

- informace o bezúplatném převodu mobiliáře trasy Krajem André z DSO Mikroregion 

Hustopečsko na město, jedná se o nemovitý majetek, nutno projednat na zasedání ZMě 

- žádost Českých drah o potvrzení kupní ceny za pozemek pod silnicí a pozemek parčíku u 
nádraží, doložena kopie znaleckého posudku, celková částka činí 385 tis. Kč za 3.695m2, 

v ceně jsou započítány i náklady spojené s prodejem pozemku, RMě doporučuje ZMě 

cenu schválit 

- studie přístavby MŠ, která spočívá ve vybudování 1 třídy pro cca 20 dětí (v roce 2020 

budou umísťovány do MŠ i děti 2leté), projektant bude vyzván předložit nabídku na 
vypracování dokumentace pro provádění stavby   

- zabývala se pokračováním družby s francouzskou obcí Echenon, od uzavření smlouvy o 

družbě uplyne letos 25 let, z občanů se k cestě do Francie přihlásili 4 manželské páry 

z V. Pavlovic a 2 manželské páry cizí 

- Vinné sklepy Františka Lotrinského, město zůstává akcionářem, RMě pověřila starostu 

požádat předsedu představenstva, aby svolal schůzku akcionářů, na které bude 
prodiskutována forma další činnosti a fungování společnosti 

- Zdravotní středisko Velké Pavlovice - informace o působení lékařů, výpověď z nájmu 

podal gynekolog, nový zubař praxi ve městě odmítl, diskuze o dalším fungování 

společnosti  

- požadavek na úpravu znaku na fasádě radnice 
- upozornění na znečištěnou cyklostezku hlínou z vinic, návrh vyzvat vlastníka vinic 

k úklidu, nebo případně k zaplacení práce zaměstnanců Služeb města, kteří úklid 

provedou 

- upozornění na nutnost ořezat nebo vykácet vzrostlý smrk na ul. Kpt. Jaroše u RD čísla 

ul. 16,18, návrh na odstranění stojanu na kola z autobusového nádraží, kde byl stánek 

zeleniny 
- návrh umístit před veřejné WC zástěnu a opravit a natřít omítku zídky statkového dvora  

- informace o dotacích z Jm kraje (silnice Dlouhá, hřiště u kostela, TJ Slavoj) 

- informace o zametání státních silnic 30. – 31.3.2017 

 

Rada města schvaluje: 
 

1) uzavření nové smlouvy o právu provést stavbu mezi městem a SÚS Jm kraje, pro 

stavbu „II/421 Velké Pavlovice, průtah“ na pozemcích města dle upravené PD 

2) provedla na základě zmocnění ZMě rozpočtové opatření č. 4/2017 – dotace 

z úřadu práce na VPP, dotace Jm kraje na cisternu pro JSDH 

3) uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem a Peterem Havelkou, 
Ořechová 4 na provedení „Přípolož VO k NN Hlavní, Horní, Sokolská – nadzemní 

část“, který upravuje změnu termínů provedení díla 

4) na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek přidělení 

zakázky „Velké Pavlovice – Mobility – II. etapa“ společnosti, která podala 

nejvýhodnější nabídku: Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice 597, 691 63 Velké 
Němčice, nabídnutá cena je 2.184 044,71 Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy 

o dílo s vítěznou firmou 

5) uzavření smlouvy o spolupráci při opravě vodovodu mezi městem a spol. VAK, 

s tím, že do smlouvy bude doplněn termín dokončení opravy vodovodu do 30.6.2017 



6) uzavření smlouvy o dílo mezi městem a spol. LOMAX &Co s.r.o na úpravu vrat 

garáže na hasičské zbrojnici 

7) konání XIII. ročníku Rally Agrotec 2017 dne 15. – 17.6.2017, pokud však vozovky 

nebudou vyspraveny, v příštím roce nebude akce městem povolena 

8) uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5 v BD ul. B. Němcové 25 

k 30.4.2017 
9) pořadí pro přidělení bytu č. 5 v BD ul. Němcové 25 od 1. května 2017 na dobu 

určitou 1 rok 

10) opravu střechy sportovní haly ZŠ a vypsání výběrového řízení 

11) vyřazení opotřebovaných knih naučné literatury z fondu městské knihovny, 

celkem 501 svazků většinou zakoupených do r. 1992, většina knih nemá zbytkovou 
hodnotu 

12) vybudování plochy pro parkování před RD Stará 33 na pozemku parc.č. 88/1, 

k.ú. Velké Pavlovice na náklady žadatele, z rozebíratelného materiálu 

13) vybudování pergoly k bytovému domu na ul. Bří Mrštíků 888/8 ze strany ul. 

Herbenova 

 
Rada města neschvaluje: 

 

1) vybudování příjezdové komunikace k  RD Růžová 24 z ulice Bří Mrštíků, současný 

příjezd je do dvora z ul. Růžová 

 


