
               Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 80/17 
 

  

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

13. června 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, Ing. Ladislav Hádlík, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil  

Omluveni:  Petr Hasil 

Zapisovatel: Jitka Krátká, tajemnice MěÚ 

 
 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

                 

Z činnosti MěÚ 
 
- informace o 3 předložených nabídkách na vypracování PD pro stavbu „Nástavba MŠ 

Velké Pavlovice 

- zabývala se přístavbou škol, která by měla řešit rozšíření školní jídelny a kuchyně a 

vybudování dalšího nutného zázemí obou škol 

- informace a diskuze o nabídce k vydání kalendáře pro rok 2018, případně o vydání 
knihy (brožury) obsahující letecké fotografie 

- rozpočtové opatření č. 7/2017, zvýšení příjmů a výdajů o odpisy příspěvkových 

organizací, bude projednáváno na zasedání ZMě 20.6.2017 

- informace o problémech s elektroinstalací v bytech pro seniory, revizní zpráva ke 

kolaudaci byla bez závad, periodická revize elektroinstalace však odhalila závažné 
závady. Ve smlouvě o dílo s dodavatelem SKR stav, s.r.o. je uvedena záruka 5 roků, 

bude zaslána na SKR stav, s.r.o. reklamace 

- informace o průběhu investičních akcí ve městě (plynovod Dlouhá, chodník Nám. 

9.května, vodovodní řád Brněnská, úpravy u kostela….) 

- informace o přípravě výstavby 12 RD za bývalými Drůbežářskými závody developerskou 

firmou GROUND LINE s.r.o.  
- zabývala se přestavbou budovy kina a návrhy na jeho budoucí využití (rozšíření škol, 

přemístění ZUŠ) 

- ředitel ZŠ informoval o ztížené dopravní situaci u školy v souvislosti s prováděním staveb 

na ul. Nám. 9. května a parkováním vozidel v přilehlém okolí. Oprava chodníku Mobility 

II. bude zahájena začátkem července, úprava zpevněných ploch u kostela byla zahájena 
tento týden, je omezena doprava, zajištěny náhradní plochy pro parkování. 

Dále seznámil s výsledky přijetí žáků z 9. tříd na střední školy nebo do učňovských škol. 

Informace o zahájení a realizaci stavby „Oprava střechy tělocvičny ZŠ Velké Pavlovice“ 

firmou PLUS s.r.o. Hodonín, předpoklad zahájení prací 14.8.2017  

 

Různé a žádosti 
 

- zabývala se žádostí o odkoupení části pozemku parc.č. 905/4, k.ú. Velké Pavlovice 

z důvodů rozšíření verandy a výstavby schodiště do podkroví. RMě nemá připomínky, 

pozemek bude odprodán až po dokončení výstavby a zaměření pozemku 

- projednala připomínku na ucpaný dešťový žlab opadanými květy a listy z lípy na ulici 
Hlavní  



- zabývala se rozvojem města v souvislosti s vypracováváním Strategického plánu města a 

setkání s občany, které se konalo v sobotu 10.6.,dotazníky pro občany budou připraveny 

k vyzvednutí na TIC a MěÚ 

- projednala připomínku obnovit žluté šrafování jako zákaz parkování před obchodem 

Crhákových 

 
Rada města schvaluje: 

 

1) Nabídku Ing. Fojtácha na vypracování PD pro stavbu „Nástavba MŠ Velké Pavlovice“, 

v ceně 287.496,- Kč vč. DPH a uzavření smlouvy mezi městem a Ing. Fojtáchem na 

tuto stavbu 
2) Přijetí Petera Horvatha a 16 osob, hostů ze Švýcarska (Česko-Slovensko-Švýcarská 

družba), v souvislosti s návštěvou schválila pohoštění a každému hostu dar 1 láhev 

vína  

3) Dohodu o rezervaci pozemku v podnikatelské zóně, parc.č. 4524/1, k.ú. Velké 

Pavlovice se spol. Dřevostavmont Č&Š s.r.o. 

4) Bezplatné poskytnutí autobusu studentům Gymnázia Velké Pavlovice na sportovní 
olympiádu družebních měst v Senici ve středu 21.6.2017 

5) Životnost stavby veřejného WC na 20 let z důvodů odpisů stavby 

6) Prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 1 v BD ul. Nádražní 7  

7) Prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 4 v BD ul. Bří Mrštíků 2  

8) Nákup cukrovinek pro děti na akci dle kalendáře kulturních akcí „Expedice Krajem 
André 2017“  24.6.2017 

9) Pořízení map cyklotras Velkých Pavlovic a okolí, dle smlouvy mezi městem a Jm 

krajem o přidělené dotaci pro TIC, 2 bloky ve formátu A4 

10) Příspěvek na činnost spolku „Velkopavlovické tradice, z.s.“ (obnovení tradic ve městě) 

ve výši 20.000,- Kč na činnost 

11) Úhradu nákladů spojených s občerstvením při setkání seniorů ze Senice a Klubu 
důchodců v rámci „Velkopavlovického vinobraní“ 16.9.2017, pro seniory ze Senice 

bude poskytnuta vstupenka a občerstvení do 200,-Kč na osobu 

12) Poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč pro Myslivce Velké Pavlovice z.s. 

 

 
 

 


