
   

       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 42/16 
 

 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 8. března 2016  

ve 14:00 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. Roman Halm, Josef Dostoupil, Ing. Ladislav Hádlík 

 
Zapisovatel: Jitka Krátká – tajemník MěÚ 

 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 
Z činnosti MěÚ 

 

- informace o jednání se zástupci spol. Hantály a.s. ve věci vrácení části příspěvku 

(poplatku) placeného dle zákona městu za skladování TKO 

- informace o problémech svolání valné hromady spol. Zdravotní středisko V. Pavlovice, 

řešeno s jednotlivými společníky, jednání s právníkem, konání valné hromady 12.4.2016   
- příští zasedání RMě – v úterý 22. 3. 2016 ve 14 hodin, v 18.00 hodin pracovní zasedání 

ZMě,  

- ve čtvrtek 24. 3. 2016 v 16.00 hod. bude jednání s p. Stokláskem a Ing. Sasínkem  

- veřejné zasedání ZMě bude ve čtvrtek 14. 4. 2016 v 18.00 hod. 

- informace o úpravě komunikace v ul. U Zastávky – zjistit vlastnictví mostku přes 
Trkmanku (protokol o předání od spol. TERAMEX Městu V. P.)  

- informace o konání jarního úklidu dne 19. 3. 2016 ve městě i mimo město 

- na příští RMě bude předložen návrh směrnice na zadávání veřejných zakázek 

- ředitel ZŠ seznámil RMě s výroční zprávou za školní rok 2015–2016, informace o zprávě 

z kontroly KHS Břeclav ZŠ v roce 2015 a zápisem o odstranění závad mezi ZŠ a 

zřizovatelem 
- zabývala se návrhem a plněním rozpočtů příspěvkových organizací, spotřebou energií na 

jednotlivých školách ZŠ a Gymnázium, diskuze o společné kotelně, tepelných 

čerpadlech, návrhy na řešení úspor energií 

- zabývala se určením kompetencí a samosprávních činností členů RMě 

- informace o přípravě a realizaci infomačního systému ve městě 
- zabývala se výměnou nosných trámů rozhledny, řešeno s. Ing. Olšinou 

- informace o výsadbě zeleně na ul. Ořechová, budování odstavného stání pro kontejnery 

- informace o uznání spol. ASEKOL v oblasti ochrany ŽP a udržitelného rozvoje a 

poděkování městu VP za spolupráci s touto společností 

- informace o zahájení prací na projektu „Založení krajinných prvků Velké Pavlovice“ a 

provedení průzkumu terénu 
- zabývala se zřízením pracovního poměru na místo pracovník Služeb města, informace o 

podmínkách přijetí z Úřadu práce, prodloužení smluv některých pracovníků VPP 

- zabývala se návrhem stříšky pro muzikanty u sokolovny, zastíněním, nabídkou na 

vypracování PD a vydáním ohlášení pro provedení stavby, návrh snížit stříšku na úroveň 

parapetů oken 
- návrh oslovit projektanty k podání nabídky na vypracování PD pro inženýrské sítě a 

komunikaci v podnikatelské zóně 



- prošetřit měření a propočet tepla v bytovém domě B. Němcové 25 – společná kotelna 

- diskuze o přemístění stánků zeleniny, cukrovinek, sýrů a stánku ve vlastnictví p. Fůkala 

- informaci o oznámení provedení kontroly MŠ Velké Pavlovice 15.3.2016 

 

Různé a žádosti 

 
- projednala žádost spol. Millenium o vrácení zálohy uložené na účtu města v souvislosti 

s provozem diskotéky a hrazením způsobených škod na majetku - řešit v souvislosti 

s rozpočtovým opatřením, diskuse o kamerovém systému ve městě 

- zabývala se podnětem na ořezání, vykácení lípy před RD na ul. Hlavní č. 32, strom 

narušuje statiku RD – bude předáno zemědělské komisi k posouzení 
- zabývala se námětem Svazu rybářů na stanovení pravidel údržby a užívání Biocentra 

Zahájka a blízkého okolí, obnovení uschlé výsadby, opravy lávek 

- zabývala se žádostí o pronájem nebo odkoupení části pozemku parc.č. 907/1, k.ú. Velké 

Pavlovice (ul. Tovární) za účelem umístění montované garáže – bude provedeno místní 

šetření 

- zabývala se žádostí Kynologického klubu ZO Velké Pavlovice o příspěvek, případně o 
výpomoc při opravě střechy klubovny a dále i darovací smlouvou mezi městem a 

Kynologickým svazem o převod vlastní budovy klubovny – návrh řešit celou záležitost 

osobním jednáním – budovu zapsat na Kynologický klub a město pak prodá pozemek 

pod stavbou  

 
 

Rada města schvaluje: 

 

- převedení částky z provozních prostředků na doplacení platů zaměstnanců ZŠ 

- nabídku AZ ATELIER (Ing. Arch Zálešák) na vypracování dokumentace pro provádění 

stavby „Domov seniorů Velké Pavlovice – II. etapa“ 
- úhradu členského příspěvku za rok 2016 pro Svaz měst a obcí ČR ve výši 10.576,40Kč 

- zastavení projekční přípravy žádosti o dotaci na zateplení šaten TJ Slavoj a uzavření 

dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 021/2015 mezi městem a spol. RENVODIN - ŠAFAŘÍK, 

spol. s.r.o. 

- uzavření smlouvy o stanovení postupu při přípravě stavby a zajištění správy a údržby 
stavebních objektů – okružních křižovatek v rámci projektu II/421 Velké Pavlovice, 

průtah“ mezi městem a Správou a údržbou silnic Jihomor. kraje 

- uzavření smlouvy o zániku předkupního práva pro pozemek parc.č. 4524/59, k.ú. Velké 

Pavlovice mezi Státním pozemkovým úřadem a městem (podnikatelská zóna, prodej pro 

Vinařství V M Zborovský,v.o.s.) 

- zveřejnění záměru úpravy nájemní smlouvy mezi městem a TJ Slavoj v souvislosti se 
zapsáním nových výměr u pozemků (vybudování tenisových kurtů a tréninkového hřiště) 

- uzavření smlouvy NN mezi městem a spol. E.ON Distribuce ČR a městem o připojení WC 

na autobusovém nádraží na přípojku NN 

- poskytnutí autobusu pro studenty Gymnázia a účastníky výměnného pobytu, španělští 

studenti ve Velkých Pavlovicích ve dnech 15. – 22. 6. 2016  
- finanční dar ve výši 5.000,- Kč v souvislosti s pořádáním akce Pálení čarodějnic dne 30. 

4. 2016  

- finanční příspěvek ve výši 35.000,- Kč pro Letecký klub Nad krajem André z.s. na 

činnost v r. 2016 

- povolení dočasného užívání části pozemku parc. č.  3/2, k.ú. Velké Pavlovice (zeleného 

pásu mezi chodníkem a silnicí po dobu 6 měsíců, dokončení rekonstrukce RD), pozemek 
v místě parkování bude dočasně zpevněn a po skončení stavebních úprav uveden do 

původního stavu 

- uzavření smluv o zemědělském pachtu na pronájem pozemků dle zveřejněného záměru 

č. 3/2016 a jmenného seznamu nájemců   

- novostavbu RD na pozemku parc.č. 2146/6, k.ú. Velké Pavlovice na ul. Trávníky  
- stavbu zahradního domku v zahradě u RD, na pozemku parc.č. 1445, k.ú. Velké 

Pavlovice 

- stavební úpravy a dostavbu RD na ul. Starohorská 12      


