Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 54/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 26. července 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, Ing. Ladislav Hádlík, Josef Dostoupil
Zapisovatel: Jitka Krátká – tajemnice MěÚ
Rada města projednala a bere na vědomí:
Z činnosti MěÚ

-

-

-

- vedoucí Stavebního úřadu informoval o problému se vzduchotechnikou autoklempířské
dílny v ul. U Zastávky, o stavbě sklepa a lisovny v blízkosti RD B. Němcové, o průběhu
územního řízení pro přeložku přípojky elektřiny k RD na ulici Hlavní
ředitel Gymnázia informoval o presentaci školy a o výměně studentů se španělskou
školou v městečku cca 120 km od Madridu, informoval o přípravě oslav k výročí založení
Gymnázia (konání 9. a 10. září 2016), o opravě podlah ve škole, malování a o přípravě
příštího školního roku - do primy od září nastupuje 30 studentů a 20 studentů do 1.A.
Dále upozornil, že je nutné při opravě šaten pamatovat na hygienické požadavky vyjádření OHS Břeclav
informace o Metodickém pokynu MMR, který neumožňuje při výběrovém řízení pro akci
Byty pro seniory použít tzv. podlimitní zakázku, musí být použito otevřené výběrové
řízení, u kterého jsou stanoveny delší lhůty – není proto možné splnění termínu
8.8.2016 doložit vybraného dodavatele stavby MMR a termín nelze prodloužit
informace o reklamaci akce „Zateplení gymnázia a sportovní haly“, firma Moravská
stavební unie MSU, s.r.o. reklamaci odmítá, odkazuje na špatné odvětrání a špatný stav
střechy, další jednání o vyřešení celé záležitosti
informace a diskuze členů RMě o nabídkách stroje (mulčovače) s příkopovým ramenem,
cena bez DPH 380 – 460,- tis. Kč
informace Policie ČR o odložení případu zcizení zpomalovacích polštářů u bývalé cihelny
projednala dopracování studie na vybudování nového hřbitova, již vypracovaná studie
bude předána stavební komisi k posouzení, bude osloven vlastník pozemku pod novým
hřbitovem za účelem dohody o směně pozemků
Různé a žádosti

-

-

informace o založení falešných emailových adres a „profilů“ na facebooku, jejich
využívání k šíření pomluv na profilu „Naše školička“, vše se týká tématu požívání
alkoholu při hodových slavnostech nezletilými členy chasy, oznámení problému Policii
ČR a diskuze na dané téma, bylo dohodnuto, že profil „Naše školička“ bude správcem
zablokován
krojový pár zajišťující Hody 2016 byl informován o kontrolách Policií ČR a o požívání
alkoholu nezletilou chasou
řešení dopravní situace ulice V Údolí, návrh umístit dopravní značku zákaz stání na
straně ulice, kde je umístěn chodník a omezení rychlosti na 30km/h po dobu, než bude
vybudováno parkoviště na druhé straně

-

-

žádost o provedení opatření vedoucího ke zpomalení dopravy v ulici Pod Břehy (ulice
směrem ke Šlechtitelce), návrh na umístění retardérů, RMě se problémem zabývala –
v ulici je připravováno vybudování zpevněné plochy, po jejím vybudování bude zjištěn
nový stav dopravní situace a RMě záležitost znovu projedná
informace o odstranění zpomalovacích polštářů u bývalé cihelny
diskuze o variantách výstavby přístřešku pro muzikanty u sokolovny
informace o průběhu Vinobraní 2016, program, zajištění organizace
informace o jednání ve spol. Vinium a.s., návrh záměru v budoucnu spojit Vinohraní ve
Viniu se slavností města Vinobraní

Rada města schvaluje:
-

-

-

-

-

finanční dar na leteckou dopravu studentům, kteří se zúčastní jazykového a kulturně
vzdělávacího pobytu ve Španělsku 15.9. – 22.9.2016 na základě reciproční výměny se
školou I.E.S. Maria Moliner, Segovia, Junta de Castilla y León – hlasování pro 4, zdržel
se 0, proti 1 (Hádlík)
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 002/LBAA-002/2016 mezi městem a spol.
STRABAG a.s. na úpravu celkové ceny díla Velké Pavlovice – Bezbariérová úprava
chodníků, ulice Nádražní (oprava)
podání nové žádosti o dotaci na Byty pro seniory při příští výzvě
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
pro: MŠ, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Velké Pavlovice,
V sadech 48, příspěvková organizace, se sídlem V sadech 48,691 06 Velké Pavlovice,
IČO: 750 200 17, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole ze
100 na 104 od 01.09.2016 do 30.06.2017
Smlouvu o dílo mezi městem a SOLITE s.r.o. na vypracování PD „Obytná lokalita Velké
Pavlovice – „Na Špitálku“ – etapa 1“
provedení rozpočtového opatření č.6/2016, ve kterém jsou zapracovány přijaté dotace na
TIC, Ekocentrum Trkmanka a průtoková dotace na ZŠ a dále smlouva o úvěru na
zametací vůz
jmenování členů komise pro veřejnou zakázku na „Pořízení zametacího vozu pro město
Velké Pavlovice“, členové: Jiří Otřel, Ing. Ladislav Hádlík, Jan Havránek, náhradník Petr
Hasil
uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Jm kraje na realizaci
projektu „Individuální dotace JMK 2016“ ve výši 200 tis. Kč, dotace bude použita na
pořízení hracích prvků na dětské hřiště v rámci projektu Revitalizace dětského hřiště u
kostela, RMě pověřuje místostarostu P. Hasila k oslovení firem na podání nabídky na
dodávku hracího prvku
konečné vyhodnocené pořadí nabídek - výsledné pořadí uchazečů veřejné zakázky
„Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy města Velké
Pavlovice“:
1. ELEKTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, 286 31 Bobnice
2. Peter Havelka, Ořechová 4, 691 06 Velké Pavlovice
3. SITEL, spol. s.r.o., Nad Elektrárnou 1526/45. 106 00 Praha
4. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Garstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
5. Pelmont s.r.o., Vlásenická 1111. 393 01 Pelhřimov
- v průběhu výběrového řízení byl vyloučen uchazeč ECO LED SOL s.r.o., Karlovarská
1104/14, 161 00 Praha – nebyla podána kompletní nabídka se závaznými
dokumenty
přidělení veřejné zakázky „Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti
osvětlovací soustavy města Velké Pavlovice“ uchazeči: ELEKTROSUN, s.r.o., U Zvoničky
3, 289 31 Bobnice
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem a spol.
E.ON Distribuce a.s., na akci „V. Pavlovice, příp. kNN, Štambacher“ na pozemku parc.č.
9/1, k.ú. Velké Pavlovice
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem a E.ON Distribuce, a.s., na
stavbu kabelového vedení NN „V. Pavlovice, rozš. kNN, Hicl (Padělky)“ na pozemku
parc.č. 4649/380, k.ú. Velké Pavlovice

-

uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudební produkce mezi městem a
OSA pro práva k hudebním dílům č. VP-2016_112624
vybudování přístavby krytého průjezdu do dvora RD č. 814 na ul. Nádražní

