Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis z usnesení č. 4/14
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý dne 9. prosince 2014
v 8.00 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.
Rada města projednala a bere na vědomí:
Z činnosti MěÚ
-

informace o přijatých dotacích ze SFŽP na dvorní stavení Ekocentra Trkmanka a Zateplení
Gymnázia a Sportovní haly
rozpočtové opatření č. 7/2014
návrh KDU-ČSL na člena kontrolního výboru – Mgr. Veronika Prokešová místo Jany Crhákové návrh do kulturní komise
další zasedání ZMě 18. 12. 2014 v 18.00 hod, RMě mimořádně 16. 12. 2014 ve 13.00 hod. příprava podkladů pro zasedání ZMě 18. 12. 2014
jednání se spol. Hantály – nominace Ing. Pavla Procházky do představenstva Hantály, a.s.
informace o jednání valné hromady společnosti Zdravotní středisko s.r.o., změna stanov, nesoulad
vlastníků společnosti

Různé
-

-

stanovení pravidel pronájmu sokolovny od 1. 1. 2015, sokolovna bude předána pod správu
Ekocentra Trkmanka - pozvání ředitelky EkoT na jednání RMě dne 22. 12. 2014
místní poplatky na rok 2015

Rada města schvaluje:
-

prodejní cenu knihy o Městě Velké Pavlovice – 300,- Kč/kus
přijetí dotace ze SFŽP na akci „Dvorní stavení Ekocentra Trkmanka“ ve výši 12 427,5 tis. Kč
pro rok 2015 stávající výši poplatku za svoz TKO 500,- Kč na osobu, všechny poplatky se budou
vybírat od 19. 1. 2015 do 15. 2. 2015
vybudování vjezdu k RD parc. č. 4641/616 z ulice Bří Mrštíků o šířce 3m od vozovky k chodníku
pravidla pro výstavbu vjezdů k nemovitostem na náklady města:
- v nové zástavbě, kde je zbudován chodník, zbuduje město jeden vjezd k nemovitosti o
šířce 3m a to od vozovky k chodníku
- ve staré zástavbě, kde je prováděna celková rekonstrukce chodníku (včetně podloží, atd.),
zbuduje město Velké Pavlovice vjezd k nemovitosti o původní šíři a to od vozovky
k chodníku
- v ostatních případech bude RMě schvalovat výstavbu vjezdů k nemovitostem individuálně

Rada města neschvaluje:
-

vjezd do zahrady RD parc. č. 4641/616 v křižovatce Bří Mrštíků a Horňanského, a to na základě
nesouhlasného stanoviska Policie ČR DI

