Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 25/15
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2015
v 10:00 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,
Jitka Krátká - tajemník

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

-

-

-

informace o investičních akcích:
– novostavba dvorního stavení ET dokončena, zkolaudována, probíhá závěrečné zúčtování financí,
následně převod příspěvkové organizaci
- zateplení gymnázia a sportovní haly - navýšení nákladů vícepracemi, příští týden kolaudace, na
objednávku mimo dotaci zateplení spojovacího krčku a výměna oken
- revitalizace veřejné zeleně - probíhá prořezávání vzrostlých stromů a výsadba nových
činnost Služeb města – dokončování chodníku V Sadech, v průběhu příprava sokolovny na hody,
příprava na vinobraní, opravy a rekonstrukce chodníků kolem školy a sportovní haly do zahájení
školního roku, úklid města, péče o veřejnou zeleň
informace o přijaté petici „Ne kravínům ve Velkých Pavlovicích“, kterou podepsalo 243 občanů proti
změně ÚPD a výstavbě kravínů v areálu Moravské Agry za ul. Zahradní – bude svolána schůzka se
zástupci města, Moravské Agry, Petičním výborem a občany, termín 2. 9. 2015 v 16.00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ
informace o možnostech vložení vybudované kanalizace a vodovodu do spol. VaK Břeclav a.s.
formou nepeněžitých vkladů – podklad pro jednání ZMě
informace o volbě přísedícího soudu – podklad pro jednání ZMě
informace ČŠI o termínu provedení veřejnosprávní kontroly na ZŠ - začátkem září 2015
rozhodnutí o vyřazení majetku dle návrhu likvidační komise a v souladu s pravidly o provádění
vyřazování a likvidace movitého majetku města

Problematika školství
-

-

informace statutárního zástupce ZŠ o přípravách k zahájení nového školního roku, výběrovém řízení
a nově přijaté administrativní pracovnici, externí zpracování účetnictví, diskuze o vnitřní finanční
kontrole a podepisování účetních dokladů, informace o úvazcích učitelů, o činnosti školní jídelny,
informace o počtu žáků na ZŠ ve školním roce 2015-2016
diskuze o přípravě konkurzu na ředitele ZŠ

Různé a žádosti
-

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, vydaný dne 10. 8. 2015, ročník 13, částka 4
diskuze o příspěvcích a poskytnutých darech místním organizacím v letošním roce
konání ohňostrojů: v pátek 4. 9. ve 24,00 hod. v areálu klubu Millenium a v sobotu 5. 9.
ve 22.00 hod. v areálu penzionu André
umístění plakátů na vystoupení skupiny Chinaski v klubu Millenium
možnost přijetí OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích – regulace zábavní pyrotechniky
doporučení ZMě odsouhlasit prodej části pozemku parc.č. 619/1, k.ú. Velké Pavlovice za účelem
zarovnání stavební čáry pro výstavbu RD na ul. Horní
návrh upravit navezené kupy inertního materiálu a hlíny mezi lesoparkem (skateparkem) a garážemi
u Šlechtitelské stanice

Rada města schvaluje:
-

-

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 214020 se spol. MSU s.r.o. – „Zateplení Gymnázia a sportovní
haly“
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm. kraje na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti JSDH – ve výši 120 tis. Kč
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jm. kraje na „Opravu hasičské
zbrojnice“ – ve výši 250 tis. Kč
modernizaci stávající rozhlasové ústředny
plán inventur na rok 2015
cenu a životnost nabytého nemovitého majetku (staré prádelny), stavby bez čísla popisného, která je
součástí pozemku parc.č. 907/1
posouzení životnosti pro kolaudovanou Novostavbu dvorního stavení E.T.
- pece na chleba, souboru kuchyňského nábytku, spotřebiče
hudební produkci country kapely Colorado v Senici na akci „Senické kulturní léto dne 22. 8. 2015
v rámci družební spolupráce
za dva členy konkurzní komise z řad zřizovatele při konkurzním řízení na obsazení pozice ředitele ZŠ
budou jmenováni 2 členové RMě
vnitřní organizační směrnici „Všeobecné podmínky pro poskytování ochranných nápojů“ v rámci
dokumentace BOZP
smlouvu o dílo č. 021/2015 mezi městem a spol. RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s.r.o. na zpracování
energetického auditu a PD k žádosti o dotaci na „Sportovní kabiny a sociální zařízení, k.ú. a obec
Velké Pavlovice“
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a E.ON Distribuce pro stavbu
„V. Pavlovice, rozš. kNN BLARA 4RD“
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a RWE GasNet, s.r.o. pro
stavbu plynovodní přípojky k RD
návrh knihovnice na vyřazení opotřebovaných knih z městské knihovny
žádost TJ Slavoj Velké Pavlovice, oddíl kopané, na dopravu městským autobusem pro jednotlivé
zápasy do konce letošního roku
finanční dar na tenisový kemp dětí, na odměny zúčastněných – hlasování pro 4, proti 0, zdržel se 1
(p. Dostoupil)
uspořádání „Diskotéky pro pokročilé“ v areálu u Rybářské bašty dne 5. 9. 2015 od 20.00-03.00hod,
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do konce roku pro část pozemku parc.č. 1878, k.ú.
Velké Pavlovice
ve věci přijetí 2. strážníka MěPO - vyčkat do doby proškolení a složení zkoušky již přijatého
strážníka, poté spolu s jedním strážníkem vyzkoušet na dobu určitou cca 2 – 3 měsíce agenturu OP
Security s.r.o., následně vyhodnotit a přijmout opatření

Rada města neschvaluje:
-

návrh přeložky NN v souvislosti s rekonstrukcí RD na ul. Hlavní č.p. 320, nesouhlasí s venkovním
vedením a umístěním dvou sloupů do pozemku města, požaduje uložení přeložky NN do země a to
min. od Vrbové uličky po prodejnu ZAF (od č. uličního 52 po uliční číslo 68)

