
         Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 95/17 
 

  

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

19. prosince 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  
 

- příští schůze RMě v pátek 29.12.2017, nutné projednání rozpočtového opatření 

      č.14/2017, v příštím roce bude schůze RMě ve čtvrtek 4.1.2018 a další pak v úterý    

     16.1.2018 

- stav cyklostezky, jejíž stav se vlivem uzávěrek ve městě zhoršil, v současné době 

oprava není možná, bude provedena po dokončení průtahu města 
- informace o schůzce DSO Modré Hory, starostů obcí a vinařů – VOC Modré Hory, 

dohoda o spolupráci při všech vinařských akcích, nutná lepší propagace  

- informace o možnosti vyjádřit se ke Studii proveditelnosti Železničního uzlu Brno dle 

přípisu náměstka hejtmana Jm kraje, RMě město se nebude vyjadřovat 

- informace o vypsání výzvy výběrového řízení na dodavatele stavby Nástavba MŠ 

- informace o konání Tříkrálové sbírky v ČR, ve dnech od 1. 1 – 14.1.2018 
 

Různé a žádosti  

 

- změnu PD a změnu členění fasád bytového domu na ul. Za Dvorem a Tovární, na 

místo lodžií budou balkony, bude upravena vnitřní dispozice. K tomuto návrhu nemá 
RMě připomínky. Dále se zabývala návrhem na změnu parkovacích míst v ul. Za 

Dvorem a Tovární, k řádnému posouzení radou města je nutné, aby stavebník doložil 

počet bytů v bytovém domě a počet parkovacích míst v podzemní garáži a také počet 

parkovacích míst u přilehlých místních komunikacích, bude projednáno na příští 

schůzi RMě 

- žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1659, k.ú. Velké Pavlovice, jedná se o 
ostatní plochu, ostatní komunikaci, mez. RMě prodej nedoporučuje, doporučuje řešit 

nájem a v případě odprodeje předkupní právo 

 

 

Rada města schvaluje: 
 

1) rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 pro vlastní 

příspěvkovou organizaci Mateřská škola Velké Pavlovice 

2) rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 pro vlastní 

příspěvkovou organizaci Základní škola Velké Pavlovice 



3) rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 pro vlastní 

příspěvkovou organizaci Gymnázium Velké Pavlovice 

4) rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 pro vlastní 

příspěvkovou organizaci Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 

5) navýšení počtu stálých zaměstnanců ve Službách města o jednoho zaměstnance 

6) prodej osobního automobilu Škoda Felicia, combi, RZ:BVJ 34-12 
7) uzavření smlouvy mezi městem a spol. STRABAG a.s. na opravu místních 

komunikací, konkrétně všech křižovatek navazujících na současně 

zrekonstruovanou část ul. Brněnská (stejný dodavatel) 

8) finanční dar jako poděkování za vystupování na kulturních akcích města 

9) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu 
„V.Pavlovice, rozš. kNN, Hádlík K/2012“ 

10) pokácení stromu, jedle na pozemku města, parc.č. 1335/1, k.ú. Velké Pavlovice na 

ul. Dlouhá 

11) prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v bytovém domě Bří Mrštíků 2 

12) žádost o povolení předání bytu do podnájmu   

13) krátkodobé umístění (8 dnů) plakátů na sloupy VO u příležitosti výstavy Stavíme-
bydlíme ve dnech 26.-27.1.2018 v Hodoníně 

 

 

 


