
                       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 57/16 
 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 6. září 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. Ladislav Hádlík, Josef Dostoupil 

Omluveni: Ing. Roman Halm 

Zapisovatel: Petr Hasil 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 
 

Z činnosti MěÚ 

 

- Věstník vlády pro orgány krajů a obcí, ročník 14, vydán dne 24.srpna  2016, částka 3 

 
Různé a žádosti: 

 

- RMě doporučuje ZMě schválit OZV města Velké Pavlovice č.1/2016, kterou se mění a 

doplní OZV č.2/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Změna OVZ se týká 

sjednocení termínu splatnosti poplatku z ubytovací kapacity, a to do 10.1. následujícího 

kalendářního roku jak při platbě pevnou sazbou, tak placený paušální částkou 
- provedla rozpočtové opatření č.8/2016, (nákup OA, investice do VO) 

- informace o akci Velkopavlovické vinobraní 2016. Termín VPV 2017 bude řešen na 

jednání kulturní komise v návaznosti na termín hodů 2017 

- informace o přidělení dotace na velkokapacitní CAS z programu IROP, v současné době 

se schvaluje poskytovatelem dotace zadávací dokumentace, termín vypsání výběrového 

řízení je polovina měsíce listopadu 2016, předběžný termín dodání vozidla je 
červenec/2017, jsou osloveny firmy s žádostí o nacenění vozidla Tatra 148 CAS32 

r.v.1979 z důvodu prodeje. 

- RMě projednala studii polyfunkčního domu na ul. Tovární, bude dále jednáno o věci při 

jednání RMě dne 13.9.2016, při projednávání věci poukazovali radní především na výšku 

byt.domu, která může narušovat vzhled ul. Za Dvorem 
- ředitel ZŠ informoval o výsledcích výběrových řízeních – „Revitalizace IT v ZŠ“ vyhrála 

místní firma  NetcomCZ, „Oprava šaten pod sportovní halou“ vyhrála místní firma 

Štambacher, informace o záležitostech týkající se soudu s bývalým ředitelem Hanákem. 

- informace o návrhu odvětrání střechy sportovní haly ZŠ Velké Pavlovice, aby se dosáhlo 

odvětrání mezistropu, kde se v zimních měsících kondenzuje voda a stéká po zdích 

sportovní haly, návrh zpracovala firma Atelier DEK  
- informace o výsledku výběrového řízení na zametací vůz. Do VZ se přihlásili tři uchazeči. 

Komise doporučuje vybrat jako dodavatele firmu Synpro Dolní Bojanovice-nejvýhodnější 

nabídka. 

- informace o oslovení starosty spol. Future Product Design a.s., zda stále trvá zájem o 

světelnou závoru na žel. přejezdu na ul. Hodonínská – zájem trvá a firma Future Product 
Design a.s. může dále jednat se SŽDC 

- informace o požadavku Leteckého klubu na provedení stavebních úprav v okolí letiště – 

budou dodány zdarma betonové pražce, stavební práce nejsou Služby města schopny 

provést z kapacitních důvodů  



- diskuze o nabídce orby pro veřejnost v hlášení rozhlasu. Práce je finančně nákladná a 

nevyplácí se (přejezdy mezi polnostmi). Místostarosta uvedl, že se jedná o službu pro 

občany a hlášení proběhlo proto, aby se eliminovaly právě přejezdy mezi polnostmi.  

- požadavek pana S.K. na pronájem prostor na zkušebnu pro rockovou kapelu, vhodnými 

prostory Město Velké Pavlovice nedisponuje  

- upozornění na nevyčištěnou kašnu u MěÚ během VPV 2016 
- návrh, aby se ihned po pracích na chodníku na ul. Zelnice opravil i trojúhelník, kde byla 

dříve umístěná pergola 

- upozornění na nečinnost strážníka MěP, nejde vidět v ulicích, měl by se zaměřit na 

nepořádek u RD vinaře na ul. Zelnice  

- požadavek na odstranění kontejnerů u cihelny 
- dotaz, jak pokračuje jednání ve věci prodeje akcií VSFL, doposud nebyla svolána 

schůzka s akcionáři 

- upozornění na oplechovaný strom za prodejnou na ulici Bezručova, návrh zbudovat za 

prodejnou chodník, diskuze o bezpečnosti v okolí staveniště a pokládce chodníku  

- dotaz, zda se bude řešit parkoviště u bytů pro seniory na ul. Bří Mrštíků. Bude 

zpracována PD, PD II. etapy bytů pro seniory již počítá i s parkovacími místy  
 

Rada města schvaluje: 

 

- Dodatek č. 01 ke kupní smlouvě č.8110160720, která byla uzavřena mezi Městem Velké 

Pavlovice, Náměstí 9.května 700/40,69106 Velké Pavlovice, IČO:00283703 a AB-CONT 
s.r.o., Vážní 531, 500 03 Hradec Králové, IČO:27482341 na dodání kontejneru WC. 

Dodatek smlouvy je uzavřen z důvodu požadavku na okna s požární odolností DP1EI30, 

tedy navýšení ceny o 7800,-Kč bez DPH a prodloužení termínu dodání o 9 týdnů od 

podpisu dodatku ke smlouvě 

- uzavření nájemní smlouvy na byt č.3 v ul. B.Němcové 126/25, Velké Pavlovice 

- uzavření nájemní smlouvy na byt č.5 v ul.Bří Mrštíků 22 (byty pro seniory) 
- uzavření nájemní smlouvy na byt č.1 v ul.Nádražní 7  

- využití pozemků parc.č.7960 a 7659 v k.ú. Velké Pavlovice v majetku Města Velké 

Pavlovice ke stavbě „Vybočení z páteřní optické trasy u Města Velké Pavlovice“ 

- stavbu „Autoopravny“ na pozemku parc.č.2361/1 v k.ú. Velké Pavlovice (areál bývalé 

cihelny), dle PD  
- zapůjčení autobusu v majetku Města VP spolku Víno z Velkých Pavlovic na 

Velkopavlovické vinobraní na zámku Nebílovy dne 24.9.2016. Z důvodu propagace 

Města Velké Pavlovice na této akci schvaluje částku fakturovanou žadateli sníženou o 

50%. Autobus bude sloužit pro přepravu Presúzního sboru a CM Lašár. 

- prodej vozidla Fabia 1,2 http, r.v.2004. Vozidlo bude prodáno zájemci s nejvyšší cenovou 

nabídkou 
- přidělení veřejné zakázky „Pořízení zametacího vozu pro Město Velké Pavlovice“ uchazeči: 

SYNPRO,s.r.o.., Hlavní 406, Dolní Bojanovice, 696 17, IČ29228298 

- smlouvu o dílo a příkazní smlouvu mezi Městem Velké Pavlovice a firmou Viadesigne 

s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ:27696880. Předmět smlouvy je 

vypracování PD pro DUR a DSP k akci „Velké Pavlovice -napojení polní cesty.  Cena za 
dílo je stanovena 14.300,-Kč bez DPH (Jedná se o napojení naproti vjezdu do areálu Mor. 

Agry) 

- smlouvu o dílo mezi Městem Velké Pavlovice a firmou Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 

1151/16, 690 02 Břeclav, IČ:27696880. Předmět smlouvy je vypracování studie k akci 

„Velké Pavlovice –autobusové nádraží.  Cena za dílo je stanovena 12.100,-Kč bez DPH 

- příkazní smlouvu  mezi Městem Velké Pavlovice a firmou AQE legal,s.r.o., tř.Kpt.Jaroše 
1944/31, Černá pole, 602 00 Brno. Předmět smlouvy je administrace ZŘ na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 3.700tis. Kč 

(oprava chodníku s podporou SFDI, ul. Hlavní, Náměstí 9.května). Cena za činnost je 

stanovena 19.000,-Kč bez DPH. 

- žadateli S.M.K., a.s. umístění sloupu pro přeložení zařízení účastnického rozvaděče a 
sdělovacích kabelů uchycených na budově sýpky na sloupy v zeleném pásu před sólem 

u sokolovny na roh. ul. Sokolská, ul.Brněnská  

 

 



Rada města neschvaluje: 

 

 

- žadateli S.M.K., a.s. umístění venkovního vedení O2 přes hranu sóla u sokolovny z důvodu 

praktických i estetických 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

   

 


