Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis z usnesení č. 2/14
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve středu dne 12. listopadu 2014
v 7.30 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
- rozpis plánu zasedání RMě a ZMě do konce r. 2014 a na rok 2015
- informace o průběhu dotační akce Zateplení Gymnázia a sportovní haly
- zveřejňování usnesení RMě a zápisů ze ZMě na webových stránkách města
- návrhy členů na sestavení kontrolního a finančního výboru a komisí RMě
- činnosti členů RMě a kompetence uvolněného a neuvolněného místostarosty
- umístění odkazu „Profil zadavatele“ na webových stránkách města
- informace o geoportálu (mapy, do kterých je možno umístit inženýrské sítě, majetek města,
turistické trasy a další)
- vydávání zpravodaje v roce 2015 - 1x za dva měsíce, omezení počtu stran, distribuce zdarma,
šéfredaktorka Dagmar Švástová, zástupce Petr Hasil
- informace o činnosti Služeb města – opravy vjezdů, budování parkovišť Dlouhá a Pod Břehy,
chodník na Brněnské
- úpravu a komplexní řešení VO ve městě
- informace o montáži měřičů tepla na radiátory v bytových domech – povinnost od 1.1.2015
Různé
- oznámení ředitelů ZŠ a Gymnázia o vyhlášení ředitelského volna v pátek 21. 11. 2014 z důvodů
celodenní přerušení dodávky elektrické energie
- výzvu SŽDC – železniční správy k odstranění stromů v ochranném pásmu dráhy na pozemku města
(za areálem ČOV)
- špatný stav RD na ul. Hlavní přes jedno od prodejny ZAF – zbor RD, nebezpečí úrazu, nutno zaplotit

Rada města schvaluje:
-

členy přestupkové komise pro volební období 2014 - 2018: JUDr. Hlávka, Petr Hasil, Ing. Marie
Šmídová a Lubomír Zborovský
vypsání výběrového řízení na tisk zpravodaje v příštím období
uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Ing. Arch. Janem Tesařem na provedení autorského dozoru
stavby dvorního stavení Ekocentra Trkmanka
uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Kamnářství – Jiří Závadský, Žižkova 226, Hranice na stavbu
venkovní pece na chleba v Ekocentru Trkmanka
vypsání výběrového řízení na strážníka MěPO
jednorázové sazby za zřízení věcného břemene pro přípojky elektro: do 30mb kabelu = 1.000,- Kč,
nad 30mb = 50,-Kč/mb
finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro Chrámový sbor „Laudamus“
pravidla stavebních úprav nájezdů k domkům ve městě prováděných městem: městem bude
připraven pouze jeden nájezd k domku a to pouze šířky 3 m mezi chodníkem, ostatní zpevněné
plochy provede stavebník se souhlasem města na své náklady

Rada města neschvaluje:
-

návrhy na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a E.ON
Distribuce, a.s. - nesouhlas s jednorázovou částkou
poskytnutí finančního příspěvku pro kočičí útulek, Občanské sdružení Dobré ruce na Vysočině
– z důvodu omezených finančních prostředků

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
-

odsouhlasit prodej části pozemku parc.č. 619/1, k.ú. Velké Pavlovice o výměře cca 30n2 žadateli EF
za účelem zarovnání pozemku pro výstavbu RD – žadatel zajistí vypracování geometrického plánu

