Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 20/15
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek
18. června 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
Rada města projednala a bere na vědomí:
Kontrola úkolů
-

přístavba Ekocentra Trkmanka pokračuje dle nově dohodnutého harmonogramu,
závěrečná prohlídka stavby Stavebním úřadem Velké Pavlovice proběhne 9. července
2015 v 9.00 hodin
informace o podání projektové dokumentace a žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníku
– ul. Nádražní v rámci programu Mobility II. na SFDI, celkové náklady 3 212 675 Kč,
příspěvek fondu 85% uznatelných nákladů 2 274 255 Kč, spoluúčast města 938 420 Kč
informace o jednání ohledně prodeje pozemku parc. č. 5469 v k. ú. Němčičky, výměra 171
m2, o odkoupení není zájem, pozemek bude pronajat

Z činnosti MěÚ
-

účetní závěrka Ekocentra Trkmanka
závěrečný účet Města Velké Pavlovice za rok 2014 – schvalovat bude zastupitelstvo města
rozpočtové opatření č. 4/2015 - schvalovat bude zastupitelstvo města
informace o činnosti pracovníků Služeb města - pravidelné sečení trávy a svoz rostlinného
odpadu. Na ul. V Sadech je dokončena rekonstrukce vodovodu, RD byly přepojeny
k novému rozvodu v úterý 16. června, je zahájena oprava chodníku na této ulici. Zateplení
budovy tělocvičny a budovy Gymnázia. Po městě byly rozmístěny kontejnery na bioodpad

Různé a žádosti
-

informace ředitelky ZUŠ Velké Pavlovice o činnosti ZUŠ
informace o akci „Bezbariérový přístup radnice“ - proběhlo výběrové řízení, je nutné
dopracovat projektovou dokumentaci, zpoždění realizace, riziko nedodržení termínu
dokončení akce
RMě se zabývala nově zbudovanou pergolou s posezením na ul. Zelnice na parc.č. 1878
v k. ú. Velké Pavlovice (křižovatka s ul. Ořechová – naproti sklepa Řádka)
podnět na pořízení změny územního plánu pana Š. G., Velké Pavlovice - zařazeno do
Seznamu změn ÚP č. 1.
žádost o úpravu (zpevnění) „svahu“ za rodinným domem v ulici V Údolí - hliněná stěna
se postupně trhá a hrozí zhroucení akátů z vrchní části stěny - bude provedeno místní
šetření

-

pasování prvňáčků na čtenáře dne 1. 6. 2015 v knihovně - žákům 1. A a 1. B (30 žáků)
byly poskytnuty čtenářské průkazky do knihovny na 12 měsíců zdarma

Diskuze - různé:
-

-

-

informace o přípravě II. ročníku Meruňkobraní - pořadatelé Město VP a Ekocentrum
Trkmanka, jsou zapojené i spolky, návrh jako propagaci zajistit plachty a umístit je na
viditelná místa na příjezdu do města
informace o jednání se SŽDC o železničních přejezdech ve městě, směr Bořetice - SŽDC
vybuduje během 2-3 let mechanické závory, v ulici Nádražní byla dohodnuta úprava
obrubníků a výjezdu z polní cesty z trati Za Dvorem - zajistí město, včetně osazení dopravní
značky Stůj, dej přednost v jízdě.
opětovné připomínky - oprava vozovky na ulici Čechova - návrh prozatím díru
podbetonovat, vyasfaltovat až při dalších rekonstrukcích vozovek, informace o ulomené
patce dopravní značky u RD Baloun, nefungujícím radaru na ulici Nádražní, současně
prověřit i funkčnost radaru na ulici Brněnská, požadavek na dokončení osvětlení v ulici
Náměstí 9. května směr Zelnice, odstranění tújí u chodníku mezi RD Ševčík a provozovnou
Kotlár
opětovný požadavek na připevnění sáčků na psí exkrementy na betonové koše, návrh
zveřejnit ve zpravodaji OZV, která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství
požadavek na odvoz posečené trávy v den posečení, nejpozději v den následující, diskuze
o nedostatku traktorů
stížnost občanů z ulice Tábor na zhoršenou kvalitu vody
informace o šíření Petice proti kravínům ve VP a Petice proti uprchlíkům v ČR prozatím na město nebyla žádná petice podána
informace o jednání ohledně Velkopavlovických hodů - chasa nebude platit nájem za
sokolovnu, diskuze o úhradě dopravy za „máju“, úhrada faktur za hudbu, návrh na
uzavření hlavní cesty, mimo neděle, i v pondělí a v úterý
dotaz na odstranění stavebního materiálu z parkoviště u hřiště TJ Slavoj při vjezdu do
města od Bořetic - bude odstraněno do poloviny měsíce srpna 2015
zápis z jednání Komise výstavby ve věci výstavby „Budova s bytem pro zaměstnance
Velké Pavlovice č. p. 656, V Sadech 1“ na pozemku parc. č. 1303 a 1304/1 v k. ú. Velké
Pavlovice

Rada města schvaluje:
-

účetní uzávěrku za rok 2014 příspěvkové organizace města – Ekocentrum Trkmanka,
Nádražní 1, Velké Pavlovice
rozdělení zisku za rok 2014 příspěvkové organizace Ekocentrum Trkmanka ve výši
208 719,74 Kč – příděl do rezervního fondu ve výši 208 719,74 Kč
finanční dar ve výši 5 000,- Kč pro ZUŠ Velké Pavlovice, Hlavní 30
pozastavení realizace akce „Bezbariérový přístup radnice“ pro rok 2015
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 11. 2014 na akci „Novostavba dvorního křídla
Ekocentra Trkmanka“ - zhotovitel Daka Stav, s.r.o. – prodloužení termínu o 1 měsíc,
úprava pokoje na bezbariérový + opěrná zeď
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 214020 na akci „Zateplení Gymnázia a Sportovní haly
Velké Pavlovice" – zhotovitel Moravská stavební unie-MSU s.r.o. – vícepráce ZL č. 3 –
120.591,00 + ZL č. 4 – 130.087,00Kč
vyvěšení záměru na pronájem pozemku před sklepem v ulici Zelnice č. 75, parc. č. 1878
v k. ú. Velké Pavlovice
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v bytovém domě v ul. Nová 2, Velké Pavlovice
výsadbu vinice v trati „Čechanzle“
projektovou dokumentaci k rekonstrukci plynovodu a přípojek k bytovým domům na ul.
Zahradní ve Velkých Pavlovicích – dotčené pozemky: p. č.KN 927/1; 928/1; 1064/2
uzavření MŠ v době letních prázdnin od 3. 8. 2015 do 30. 8. 2015, provoz bude zahájen
v pondělí 31. 8. 2015

-

zapůjčení autobusu na Velkopavlovické vinobraní pořádané na zámku Nebílovy dne 19.
9. 2015, cena za dopravu činí 20,- Kč/km včetně DPH + ostatní poplatky (mýtné,
parkovné, čekací doba řidiče)
projektovou dokumentaci stavby „Budova s bytem pro zaměstnance Velké Pavlovice č. p.
656, V Sadech 1“ na pozemcích p. č. 1303 a 1304/1 v k. ú. Velké Pavlovice
projektovou dokumentaci na přístavbu pergoly u Rybářské klubovny, přístavba bude
provedena na náklady klubu
uhrazení nákladů na „Dětský den“, který se koná 27. června 2015 od 14.00 hod.
u Rybářské bašty, a to do výše 10.000,-Kč

Rada města neschvaluje:
-

cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace na akci „Bezbariérový přístup
radnice“
poskytnutí příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s.
na ocenění nejaktivnějších členů z místní organizace svazu z důvodu zániku místní
organizace SPCCH

