
          Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 88/17 
 

  

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

26. září 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 – tajemník MěÚ 

 
 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

Z činnosti MěÚ 

 
- příprava rozpočtového opatření č. 10/2017 a úprava příspěvků pro vlastní PO. 

V souvislosti s rozpočtovým opatřením projednala opravu stolů (výměna desek, nátěr 

konstrukce) a nákup nových židlí do sokolovny a návrh vyměnit stávající lustry 

v sokolovně za nové, následné předání majetku PO EkoT dodatkem zřizovací listiny  

- ředitelka EkoT seznámila členy RMě s ekonomikou a hospodařením PO, informovala 

o přidělených dotacích a o jejich  čerpání, následovala diskuze o ekonomice 
Ekocentra a navyšování ročního příspěvku  pro budoucí období (dle původního 

dotačního projektu na vybudování EkoT rozšíření environmentální činnosti, navýšení 

platů zaměstnanců ze zákona), RMě požaduje předložení rozboru hospodaření za ¾ 

roku k 30.9.2017 

- příprava povodňového plánu města v návaznosti na zpracovávané povodňové plány 

Mikroregionu Hustopečsko 
- informace o stavu komínů na budově bytového domu, kde v přízemí sídlí pošta, 

komíny jsou v havarijním stavu - nutná oprava 

- informace o výzvě SFŽP k vrácení 10% dotace (112.185,- Kč), kterou město obdrželo 

na zateplení sokolovny, v souvislosti s pochybením při administraci výběrového řízení 

na dodavatele stavby (bylo řešeno v březnu letošního roku, město se odvolalo, SFŽP 
odvolání neakceptoval), RMě uložila starostovi města vyzvat zpracovatele výběrového 

řízení Ing. Hozíka, aby se ke svému pochybení vyjádřil 

- řešení opravy střechy na BD Herbenova 16, bude oslovena firma k podání cenové 

nabídky  

 

Různé a žádosti  
 

- upozornění, že by bylo vhodné vytvořit svah travnaté plochy u nově zbudovaného 

chodníku na náměstí z důvodu lepšího sečení sekačkou. Starosta informoval, že zde 

má dodavatel více nedodělků, čeká se na práce CETINu a EONu, potom bude vše 

dokončeno – svahování, asfaltování u prodejny Crháka i dokončení chodníků u školy 
- diskuze o způsobu vedení výkopu pro optickou síť ve městě. Proběhne schůzka 

s p.Grůzou – majitelem firmy NETCOM 

- informace ke studii přístavby budovy v areálu škol od ředitele ZŠ  

 

 



 Rada města schvaluje: 

 

 

1) spolupořadatelství s Gymnáziem V. Pavlovice X. ročníku turnaje v malé kopané „O 

pohár starosty Velkých Pavlovic“ v pátek 13.10.2017 v 9.15hod. a zakoupení věcných 

darů (poháry) v hodnotě do 1.500,- Kč pro vítěze turnaje 
2) smlouvu o právu provést stavbu silnice „Obytná lokalita Velké Pavlovice – Na 

Špitálku – komunikace“ mezi městem a GROUND LINE s.r.o., V Zahradách 2155/3, 

Svitavy 

3) smlouvu o právu provést stavbu IS „Obytná lokalita Velké Pavlovice – Na Špitálku – 

jednotná kanalizace, vodovod, plynovod, VO, vedení NN a sdělovací vedení“ mezi 
městem a GROUND LINE s.r.o., V Zahradách 2155/3, Svitavy  

4) uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a E.ON 

Distribuce, a.s. pro kabelovou přípojku NN „V.Pavlovice, rozš. kNN Kulcová“ 

5) vyřazení opotřebovaných knih krásné literatury pro děti a dospělé z fondu městské 

knihovny dle seznamu a jejich prodej ve dnech 12.–13.10.2017 za 10,-Kč/knihu 

6) odepsání pohledávek místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2012 – 

2016 v celkové výši 2.325,- Kč z důvodu úmrtí poplatníka 

7) vyvěšení záměru pronájmu pozemků parc.č.97/8, 97/9 a část parc.č. 97/1 o celkové 

výměře cca 350m2, délka nájmu 3 roky 

8) záměr stavebníka na pozemku parc.č. 2133, 2134 a 2214/1, k.ú. Velké Pavlovice 
„Vinný sklep – přestavba nadzemní části“, u místní komunikace na ul. Trávníky 

bude vybudována zpevněná plocha jako odstavné stání pro 2 automobily 

 

 


