
         Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 91/17 
 

  

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

31. října 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 

(příchod v 15:30 hod.) 

Omluveni:       

Zapisovatel: Jitka Krátká – tajemník MěÚ 
 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

Z činnosti MěÚ  
 

- Ing. arch. J. Tesař představil členům RMě a přítomným ředitelům škol návrh studie 

na rozšíření škol o novou školní jídelnu, kuchyň, šatny, učebny a multifunkční sál. 

Jedná se o novou budovu propojenou se stávající zástavbou. Rada města se zabývala 

připomínkami ředitelů škol k dispozičnímu řešení a funkčnímu využití návrhu. 

Vzhledem k vysokým rozpočtovým nákladům celé stavby byly zvažovány další 
varianty – rozšíření jídelny a kuchyně řešit přístavbou nebo provést rozšíření škol na 

etapy. Ing. arch. Tesař vypracuje variantní řešení.    

- záměr rekonstrukce topení s úsporou energií v ZŠ a nutnou opravu podlahy ve 

sportovní hale ZŠ v průběhu roku 2018 

- Směrnici o odpovědnosti vlastních příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ a Ekocentra 

Trkmanka  
- nájem tělocvičny ZŠ pro cizí cvičence 

- příští schůze RMě se bude konat 14.11.2017 ve 13.00 hod. a v 17:30 hod. se bude 

konat pracovní schůzka rady a členů ZMě (studie rozšíření škol, rozpočet 2018) 

- vyúčtování Vinobraní 2017 a hodnocení vzpomínkového koncertu BROLN Brno 

21.10.2017 
- informace o možnosti získání dotací za účelem vybudování podzemních kontejnerů 

na TKO, upozornění na plné kontejnery se sklem, vinařům bude zasláno upozornění 

využívat smlouvu se spol. Hantály 

- žádosti o příspěvky pro rok 2018 od místních spolků a organizací 

- informace o umístění reklamy na zdi u autobusového nádraží 

- záměr přestavby objektu knihovny, bude osloven projektant a zadáno vypracování 
studie 

 

Různé a žádosti  

 

- oznámení KÚ JmK o ukončení poskytování zdravotních služeb MUDr. Jiřího Diblíka 
ve Velkých Pavlovicích, praktického lékaře pro děti a dorost, k 31.12.2017, město 

požádá KÚ JmK o vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy pro nového 

dětského lékaře 

- nabídku na odkoupení pozemku parc.č. 202/3, k.ú. Velké Pavlovice městem za cenu 

100 Kč/m2 – bude doporučeno ZMě schválit 



- žádost Myslivců Velké Pavlovice z.s. o poskytnutí finančního příspěvku na nákup 

pozemků pod budovou Myslivny a střelnice (parc.č. 7101 a 7100, k.ú. Velké 

Pavlovice) a části pozemku parc.č. 7099, k.ú. Velké Pavlovice, který přímo souvisí 

s provozováním Myslivny, zapsaných na LV 60 000, od UZSVM, RMě souhlasí s 

poskytnutím příspěvku na nákup pozemků pod budovou Myslivny a střelnice (dle 

výše příspěvku bude doporučeno ZMě odsouhlasit), dále navrhuje postup pozemky 
související s provozem Myslivny odkoupit městem, Myslivcům budou tyto pozemky 

pronajaty  

- dotaz, kdy budou zahájeny práce na hřišti u kostela - ještě v letošním roce budou 

provedeny opravy oplocení a narušených prvků hřiště, postupně bude provedeno VO, 

položeny obrubníky a provedeny dopadové plochy 
- zabývala se prořezem kaštanů u sokolovny, rekonstrukcí chodníku na ul. Bezručova 

a rekonstrukcí VO U Šlechtitelky a na ul. Bří Mrštíků  

- informace o stavebních úpravách při rekonstrukci silnice U Zastávky, přilehlého 

chodníku, odstavných stání a veřejné zeleně 

- zabývala se úkolem ze zasedání ZMě – zajistit provedení rozboru a analýzy činnosti 

E.T. v souvislosti s hospodařením E.T., nutno prošetřit návaznost mezi rozhodnutím 
o dotaci a názorem SFŽP na možnost nejnutnějšího provozu příspěvkové organizace – 

řešit služební cestou starosty do Prahy na SFŽP    

 

 

Rada města schvaluje: 
 

1) Vnitřní směrnici města o dohodách o odpovědnosti za svěřené hodnoty č.4/2017,  

2) zástupce města - členy do komise pro výběrové řízení „Založení krajinných prvků I. 

etapa“: Jiří Otřel, Petr Hasil, Ing. Václav Stehlík, náhradník Ing. Ladislav Hádlík 

3) nabídku a uzavření smlouvy na provedení výběrového řízení pro akci „Mobility III. 

etapa“, mezi městem a spol. Agentura K1 s.r.o., Břeclav  
4) uzavření smlouvy o dílo pro stavbu „Rekonstrukce chodníků ul. Pod Břehy, Velké 

Pavlovice“ (u cihelny) mezi městem a spol. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. a to 

na základě výběrového řízení provedeného Jm krajem v souvislosti s budováním 

vjezdového ostrůvku na státní silnici - bude prováděno jedním dodavatelem jako 

jedna stavba 
5) dodavatele 300 židlí do sokolovny - firmu Bukotec,s.r.o., U Vlečky 1541, 696 62 

Strážnice, podáním objednávky pověřuje místostarostu města  

6) výši vstupného na vánoční koncert Ulrychových dne 20.12.2017, cena vstupenky 

200,- Kč 

7) záměr prodeje osobního automobilu Škoda Felicia combi, ZPZ BVJ 34-12, nejnižší 

nabídnutá cena je 5.000,- Kč, ekologický poplatek 3.000,- Kč platí kupující 
8) uzavření smlouvy o zemědělském pachtu pro pozemek parc.č. 6564 o výměře 1236 

m2, k.ú. Velké Pavlovice, v trati Soudný, za účelem zemědělského využití 

9) uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 97/1 o výměře 110m2, parc.č. 

97/8 o výměře 71m2 a parc.č. 97/9 o výměře 170m2, k.ú. Velké Pavlovice na dobu 

určitou 3 roky a za nájemní cenu 12 Kč/m2/rok 
10) místní poplatek na rok 2018 pro sběr a svoz netříděného TKO - stávající poplatek ve 

výši 500,- Kč na osobu 

11) snížení a vrácení kapacity MŠ na 100 dětí a opravu zápisu v rejstříku škol, současně 

pověřuje ředitelku MŠ k provedení této opravy 

12) adresu sídla spolku „Domino-spolek rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice, 

z. s.“, IČO 22908676 na adrese ZŠ, Náměstí 9. května 46/2, 691 06 Velké Pavlovice 
13) spolupořadatelství města se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu při 

akci „Žehnání vína“ dne 19.11.2017 od 15.00 hod. a úhradu cimbálové muziky Lašár    

14) podporu města (bez finančního příspěvku) při pořádání charitativního koncertu 

hudebního seskupení DUENDE – Tom Zvardon And Friends, kterou pořádá dne 

9.12.2017 Rotary Club Valtice-Břeclav na Ekocentrum Trkmanka   
15) vybudování parkovacího místa před RD na ul. Čechova 5, na pozemku parc.č. 

2130/1, k.ú. Velké Pavlovice, bude vybudováno na náklady žadatele a provedeno 

z rozebíratelného materiálu  



16) návrh PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení akce „II/425 Starovičky-

Rakvice-Břeclav“, PD řeší rekonstrukci a stavební úpravy úseku stávající silnice mezi 

obcemi Starovičky a Břeclav 

 

Rada města provedla: 

 
1) na základě zmocnění ZMě rozpočtové opatření č. 11/2017, celkové příjmy zvýšeny o 

93,2tis. Kč (dotace volby a úřad práce), celkové výdaje zvýšení o 93,2 tis. Kč, celkové 

financování beze změny 

 

 
 


