Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 15/15
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 16. dubna 2015
ve 13:00 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: Ing. Pavel Procházka, Petr Hasil, Ing. Dušan Bedřich, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil
Omluveni: -----

Rada města projednala a bere na vědomí:
Z činnosti MěÚ
-

informace o činnosti Služeb města – dokončení vjezdů k RD a zpevněné plochy u pekařství na ul.
Dlouhá, jejíchž zbudování bylo přislíbeno při rekonstrukci chodníku
svolání schůzky s obyvateli ulice V Sadech z důvodu plánované rekonstrukce vodovodního řádu a
chodníku

Různé a žádosti
-

informace o počtu zastavěných pozemků v trati „Padělky“, upozornění na nedostatečný průměr
kanalizace na ul. Bří Mrštíků (nová zástavba) v návaznosti na plánovanou další výstavbu v trati
Padělky II
informace o přípravě zbudování přechodu pro chodce na ul. Dlouhá – k hřišti za kostelem, proběhlo
jednání na MěÚ Hustopeče-odbor dopravy, diskuze o vyvýšených přechodech ve městě
informace o celkové rekonstrukci ul. U Zastávky - oslovena firma na podání nabídky na projekt
informace o probíhajících opravách polních cest speciálním strojem, tzv. grejdrem
oprava vyvrácených obrubníků na ul. Hlavní - pracovníci SÚS JMK oblast Břeclav s pomocí
pracovníků Služeb města
informace k plánovanému veřejnému WC na autobusovém nádraží
žádost Ing. P. M. o pořízení změny Územního plánu - zařazeno do plánovaných změn ÚP, lze provést
i na náklady žadatele
zrušení svislého dopravního značení v křižovatce ul. Střední, ul. Příční a v křižovatce ul. Střední, ul.
Vinařská
nedostatek parkovacích míst na ul. V Údolí
informace o schůzce s projektantem rozhledny - navrženy další postupy údržby rozhledny
informace o činnosti školské komise ze dne konání 1. 4. 2015
informace o možnosti využití bezpečnostní agentury pro potřeby města
termín jednání Zastupitelstva města - dne 5. května 2015 v 18.00 hodin

Rada města schvaluje:
-

pokrytí ztráty v hospodaření Mateřské školy Velké Pavlovice, V Sadech 48 za rok 2014 zaúčtováním
na účet Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření.
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 214020 – zhotovitel Moravská stavební unie-MSU s.r.o.
- vyvěšení záměru na prodej celku pozemků na ul. Tovární :
parc. č.
840/1
o výměře 220 m2
orná půda
840/2
o výměře 609 m2
orná půda
839/1
o výměře 294 m2
orná půda
839/2
o výměře 989 m2
orná půda
838/1
o výměře 275 m2
orná půda
838/2
o výměře 2039 m2
orná půda
837/1
o výměře
53 m2
ostatní plocha
837/2
o výměře 371 m2
ostatní plocha
836/1
o výměře 151 m2
orná půda
836/2
o výměře 1143 m2
orná půda
835/1
o výměře
79 m2
orná půda
835/2
o výměře 523 m2
orná půda
834/1
o výměře 540 m2
orná půda
834/2
o výměře 242 m2
orná půda
834/3
o výměře 1906 m2
orná půda

-

za účelem přípravy a vybudování inženýrských sítí a výstavby rodinných domů. Pozemky budou
prodány jako celek
žádost na výstavbu rodinného domu na pozemku na ul. Ostrovecká, parc.č.4949/303 v k. ú Velké
Pavlovice
žádost ZŠ a MŠ Boleradice o sponzorský dar v podobě propagačních materiálů na akci „Zlatá včela
2015“
žádost Asociace školních sportovních klubů ČR-Gymnázium Velké Pavlovice o finanční dar ve výši
1500,-Kč
žádost o pronájem pozemků par c. č. 5469 o výměře 171m2 v k. ú. Velké Pavlovice
žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v ul. B. Němcové 25 ve Velkých Pavlovicích.
žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v ul. Herbenova 16 ve Velkých Pavlovicích
žádost Gymnázia Velké Pavlovice, příspěvkové organizace o bezúplatné poskytnutí autobusové
dopravy dne 22. 4. 2015 (Lednice a zpět v rámci projektu Erasmus+)
vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 927/13 o výměře 2m2 v k. ú. Velké Pavlovice
vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 927/10 o výměře 12m2 a pozemku parc.č.927/14 o
výměře 927/14 o výměře 2m2. Obě parcely jsou v k. ú. Velké Pavlovice
projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro akci „sklad nářadí a lešení
– přístavba a stávající úpravy“ ve V. Pavlovicích na ul. Nádražní, parc.č.745/1; 745/3; 745/4 v k.ú.
Velké Pavlovice
žádost Mateřské školy Velké Pavlovice, V sadech 48 o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě, a to na
počet 25 dětí ve třídě pro školní rok 2015/2016

Rada města neschvaluje:

-

finanční příspěvek pro T.J. Sokol Velké Pavlovice v souvislosti s pořádáním „II. ročníku Gulášfestu“

