
                   Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 77/17 
 

  

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

9. května 2017 ve 14:00 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 od 15.00h, Petr Hasil, Ing. Ladislav Hádlík, Ing. Roman Halm, Josef 

Dostoupil  

Omluveni:  Jiří Otřel do 15.00h, 

Zapisovatel: Jitka Krátká, tajemnice MěÚ 
      

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

                 

Z činnosti MěÚ  
 

- informace o problematickém výkupu pozemků u Trkmanky pro vybudování komunikace 

a IS pro budoucí zástavbu RD, položení kabelu NN pro Lesopark a Kynologický areál, 

bude řešeno na schůzce ze zástupcem spol. E.ON Distribuce 

- informace o zajištění nového nábytku (židle a stoly) do sokolovny, původní záměr opravit 

stávající stoly se jeví jako neekonomický, nábytek zakoupí město a změnou zřizovací 
listiny bude předán na Ekocentrum Trkmanka 

- informace o vypracované zprávě o posouzení intenzity svícení VO ve městě, diskuze o 

rekonstrukcích VO v jednotlivých ulicích, návrh zrekonstruovat nebo vybudovat nové VO 

v ulicích Hlavní (lichá čísla), Bří Mrštíků, V Sadech, Růžová – postupně budou osloveny 

firmy k podání nabídky  

- Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod 
- informace o zaměřování polních cest a pozemků v extravilánu katastru v rámci KPÚ 

- doplňující informace k dotační akci Domov seniorů II. etapa, RMě bylo schváleno 

vybudování 4 bytů, na které byla přidělena dotace, konzultace s Ing. Novákem i s MMR 

v Praze - možnost vybudovat všech 8 bytů a v září 2017 požádat o dotaci na zbývající 4, 

RMě se dohodla, že výběrové řízení bude vypsáno na všech 8 bytů 
 

Různé a žádosti 

 

- záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP 2017 pro příspěvkovou organizaci 

Gymnázium Velké Pavlovice 

- Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, vydaný 3.5.2017, ročník 15, částka 2 
- zabývala se předběžnou žádostí o prodej nebo pronájem části pozemku parc.č. 2258/1, 

k.ú. Velké Pavlovice za účelem vybudování parkovacího stání, a o předběžné vyjádření 

k záměru výstavby dřevěné pergoly v místech mezi pozemky parc.č. 2216 a 2258/3, na 

pozemku parc.č. 2258/1, k.ú. Velké Pavlovice, RMě s vybudováním parkovacího stání 

předběžně souhlasí za obvyklých podmínek, ale s vybudováním pergoly nesouhlasí  
- upozornění na neoprávněně uzavřenou místní komunikaci V Údolí v sobotu 6.5.2017 

v době otevřených sklepů, uzávěrky komunikací musí být povoleny odborem dopravy 

Hustopeče, bude vytvořen přehled pravidelných uzavírek místních komunikací ve městě 

- návrh posunout dopravní značku zákaz zastavení na ul. Střední, případně umístit 

dodatkovou tabulku s časovým omezením dopravní značky 



- vypsání výběrového řízení a termín realizace stavby „Úprava polní cesty Velké Pavlovice“, 

na kterou bylo vydáno dodatečné povolení na snížení nivelety cesty 

- návrh odkoupit parkoviště na ul. Tovární u bývalých Drůbežářských závodů 

 

 

Rada města schvaluje: 
 

 

1) přijetí dotace z Vinařského fondu ve výši 100 tis. Kč na pořádání Vinobraní 2017  

2) uzavření smlouvy při změně agentury (nyní ŠMITEC s.r.o, Lidická 700/19, Veveří, 

602 00 Brno) na zajištění uměleckého pořadu souboru Moravanky dne 4.6.2017 na 
Festivalu dechovek Mirka Pláteníka 

3) povinnost stavebníků po dokončení výkopů v místních komunikacích upravit povrch 

místní komunikace zámkovou dlažbou s povinností kontroly stavu po dobu 1 roku 

4) smlouvu č. 508/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2017 mezi městem a SFDI, Sokolovská 278, Praha na 

financování akce „Velké Pavlovice – Mobility – II. etapa“  
5) smlouvu o dílo mezi městem a Ing. Antonínem Schäfferem na zajištění výkonu 

stavebního a technického dozoru pro stavbu „Velké Pavlovice – Mobility – II. etapa“ 

6) smlouvu o dílo mezi městem a Ing. Stanislavem Lukšem na zajištění stavebního a 

technického dozoru pro stavbu „Úprava ploch u kostela“ 

7) dalšího náhradníka člena komise pro zadávací řízení akce „Oprava střechy tělocvičny 
ZŠ Velké Pavlovice“ – Jitka Krátká 

8) zadávací dokumentaci a vypsání veřejné zakázky na stavební práce pro akci 

„II/421Terezín – Velké Pavlovice“ (II/421 Velké Pavlovice, průtah – chodník, odstavné 

stání, veřejné osvětlení, osvětlení přechodů a okružní křižovatky, technická 

rekultivace) 

9) člena komise starostu Jiřího Otřela a jeho náhradníka místostarostu Petra Hasila pro 
veřejnou zakázku na stavební práce pro akci „II/421Terezín – Velké Pavlovice“ (II/421 

Velké Pavlovice, průtah – chodník, odstavné stání, veřejné osvětlení, osvětlení 

přechodů a okružní křižovatky, technická rekultivace) 

10) přijetí finančního daru ve výši 2 950,- Kč na organizaci kulturní akce spojené 

s oslavami 50 let od založení města, od spol. Terra Group Investment, a.s., Karolíny 
Světlé, Brno, včetně uzavření darovací smlouvy 

11) smlouvu o dílo mezi městem a Ing. arch. Jiřím Zálešákem pro vypracování PD pro 

provádění stavby „Domov seniorů II. etapa, část B“ 

12) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a spol. E.ON 

Distribuce pro stavbu „V. Pavlovice. rozš. kNN Město veřejné WC“ 

13) finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha  
14) uzavření smlouvy o zemědělském o pachtu mezi městem a spol. ZEMOS a.s., Velké 

Němčice pro pozemky parc.č. 8213, 8243, 8244, 8305, 8306 a 8308, k.ú. Velké 

Pavlovice za cenu obvyklou, pro zemědělského využití 

15) parkovací stání u RD ul. Pod Břehy 395/9 na pozemku parc.č. 297/1, k.ú. Velké 

Pavlovice s podmínkou, že parkující auta nesmí zasahovat do chodníku a parkovací 
stání bude vybudováno z rozebíratelného materiálu 

16) záměr prodeje kompostovací linky a síta, kterou město získalo prostřednictvím DSO 

Čistý Jihovýchod 

17) výsadbu vzrostlých kaštanů u sokolovny v podzimním období  

 

 
 

Rada města neschvaluje: 

 

1) hostování Slovenského divadla s představením „Mandarinková izba“ v letošním roce  

2) umístění prezentace města v Obrazovém atlasu regionů cyklotras a tradic lidové 
kultury ČR, nabídka prezentace ½ stránky A4 za 8 tis. Kč 

 


