
               Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 76/17 
 

  

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

25. dubna 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: 

                 

Z činnosti MěÚ  

 
- ředitelka MŠ informovala o činnostech ve školce a o počtech přihlášených dětí pro příští 

školní rok (celkem 32 dětí + odklady z roku 2016), možno přijmout 21 dětí (popř. počet 

navýšit o 4 děti se souhlasem Hygienické stanice), informace o nutných stavebních 

úpravách (úprava místnosti pro praní a žehlení, úprava dílny) a o projektové přípravě 

přístavby jedné nové třídy pro dvouleté děti od r.2020 - s úpravami nutno posečkat do 

doby zjištění vlastnictví pozemku státu (zda nepožádala církev soudně o vrácení 
pozemku), v letošním roce bude provedena další část rekonstrukce elektroinstalace 

v budově MŠ 

- informace o provedených revizích a nátěrech herních prvků na zahradě MŠ a jarní 

údržbě travnaté plochy  

- právní zástupkyně manželů Kříčkových informovala o jednáních se spol. E.ON 

Distribuce, a.s. ve věci přeložení venkovního vedení, které v současné době vede vikýřem 
RD Kříčkových. Varianty vedení přeložky po sloupech nebo kabelem v zemi, RMě 

upřednostňuje variantu vedení v zemi, budou následovat další jednání ve věci dohody 

mezi městem, Kříčkovými a spol. E.ON 

- umístění reklamy pro město v Břeclavském deníku, návrh projednat spolupráci se 

spolkem vinařů a propagovat pozvánku na kulturní a společenské akce (otevřené sklepy, 
hody, vinobraní) 

- spolek vinařů má zájem podílet se na projektu, případně výtvarném pojetí 

architektonické úpravy uprostřed budoucího kruhového objezdu v ul. Brněnská 

- informace o opravě křížku, který se nachází ve vinohradě manželů Buchtových, křížek 

opraví vlastník pozemku, vinohradu  

- řešení dopravní situace na ul. Hlavní v souvislosti s budováním chodníku Mobility II, 
pracovníci Služeb města rozebírají dlažbu, dodavatelská firma provádí zemní práce, 

návrh možností: dopravní značka zákaz stání, značka 30km/hod a upozornění, že řidiči 

projíždějí stavbou, kontrola strážníky MěPO, řízení dopravy 

- využití zámkové dlažby, která byla rozebrána z chodníku ul. Hlavní, bude využita pro 

parkoviště a chodníky na místních komunikacích (Růžová, Herbenova)  
- informace k dotační akci Byty pro seniory II, na minulé schůzi RMě bylo schváleno 

vybudování 4 bytů, na které byla přidělena dotace, konzultace s Ing. Novákem, z důvodů 

nejasností v rozhodnutí o dotaci se nabízí více možností realizace výstavby, RMě 

navrhuje starostovi provést osobní konzultaci v Praze na MMR 



- soudní spor mezi městem a p. Kubešou o zaplacení nájemného za pozemek u ČOV a 

návrhem dohody o mimosoudním vyrovnání, uzavření dohody o mimosoudního 

vyrovnání bude projednáno na zasedání ZMě 

- informace, že Myslivci Velké Pavlovice, z.s. žádají Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových o odkoupení pozemku pod budovou myslivny 

- příprava vybudování parkovacích ploch u hřbitovní zdi mezi kostelem a hasičskou 
zbrojnicí – jednání se společností CETIN o nákladech na přeložení kabelu 

- informace o probíhající opravě vodovodu v ul. Trávníky spol. VAK Břeclav a.s. 

- informace o družební návštěvě zdejších seniorů ve Ždírci v sobotu 29.4.2017  

 

Různé a žádosti 
 

- zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích 

- opětovně se zabývala nevhodným parkováním vozidel na chodnících ve městě, zvýšenou 

kontrolou parkujících vozidel, případně úpravou chodníků, aby na nich nebylo možné 

parkování  

 
 

Rada města schvaluje: 

 

1) pořízení herní sestavy M na zahradu MŠ v ceně 59 459,- Kč z finančních prostředků 

určených na provoz 
2) trasu nového zemního kabelového vedení VN na akci „V. Pavlovice, rozš. kVN, S.M.K. 

(sýpka)“ společnosti E.ON Distribuce, a.s., dle přiložené situace 

3) přemístění radaru na měření rychlosti z ulice Brněnské na ul. Zelnice (Ul.Brněnská 

bude rekonstruována, radar tam bude zcela zbytečný) 

4) cenovou nabídku JUDr. Petra Navrátila a uzavření smlouvy k zajištění realizace 

zadávacího řízení pro výběr dodavatele díla „Založení krajinných prvků v k.ú. Velké 
Pavlovice I.“ 

5) členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Oprava střechy 

tělocvičny ZŠ Velké Pavlovice“, členové: Jiří Otřel, Petr Hasil, Ing. Ladislav Hádlík, 

náhradník Ing. Antonín Schaffer 

6) nejvýhodnější nabídku společnosti STRABAG a.s. na provedení akce „Velké Pavlovice – 
úprava prostor u kostela“, za cenu 710.086,- Kč s DPH a dobu výstavby 17 dnů 

7) uzavření smlouvy o dílo mezi spol. STRABAG a.s. a městem na provedení akce „Velké 

Pavlovice – úprava prostor u kostela“ 

8) uspořádání společného workshopu a výstavy velkopavlovických amatérských fotografů 

a členů fotoklubu při ZOS v Senici městem dne 3.6.2017 od 9.00 do 22.00 hod. a 

bezplatné zapůjčení autobusu v tento den do Mikulova 
9) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem a Moravskou Agrou a.s. pro 

chodník na ul. Nádražní, pozemek parc.č. 666/6, k.ú. Velké Pavlovice za jednorázovou 

úplatu 100,- Kč z důvodů závěrečného vyúčtování dotace 

10) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem a MOL ČR, s.r.o. pro chodník na 

ul. Nádražní, pozemek parc.č. 868, k.ú. Velké Pavlovice za jednorázovou úplatu 
10.000,- Kč z důvodů závěrečného vyúčtování dotace 

11) finanční dar ve výši 1500,-Kč (na jedno dítě z Velkých Pavlovic, které ze zúčastní 

šampionátu WORLD DANCE MASTERS 2017) rodičům: 

Lukáše Klementy – Liborovi a Radce Klementovým, Zahradní 27 

Sáry Forejtové – Pavlovi a Lence Forejtovým, Horňanského 6 

Elišky Otřelové – Jirkovi a Petře Otřelovým, V Sadech 7 
Karolíny Hlávkové – Emilovi a Mgr. Anně Hlávkovým, Kpt.Jaroše 29 

Dominika Paštiky – Pavlovi a Mgr.Andree Paštikovým, Nová 7 

Lucie Kynické – Denise a Vladislavovi Kynickým, V Sadech 14 

Janě Kynické – Haně a Radkovi Kynickým, Střední 38 

Renátě Martincové – Renátě a Vladimírovi Martincovým, Dlouhá 29 
Anetě Pleskačové – Petře a Milanovi Pleskačovým, Zahradní 1 

Karolíně Tomkové – Taťáně a Davidu Tomkovým, Dlouhá 4 

12) zvýhodněnou cenu za poskytnutí autobusu pro přepravu dětí do letního dětského 

tábora Kdousov ve dnech 1.7.2017, 8.7.2017, 15.7.2017; a Nekoř ve dnech 29.7.2017, 



10.8.2017 ve výši 20,- Kč vč. DPH, (mýtné, parkovné a čekání v plné výši) s 

podmínkou, že většina dětí bude z Velkých Pavlovic, popř. bude navštěvovat Základní 

školu Velké Pavlovice nebo Gymnázium Velké Pavlovice. Seznam je nutné doložit 14 

dní před odjezdem. 


