Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 28/15
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve středu 23. září 2015
v 16:00 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 zahájení prací na opravě umělého povrchu venkovního hřiště u školy
pracovníky města
informace o nákupu asfaltového a betonového recyklátu, bude použit na zpevnění
polních cest
návrh na omezení vjezdu na účelové komunikace (zkratka na Bořetice) - dopravní
značení, a to „zákaz vjezdu vozidlům do 3,5“ a na polní cestu Zelnice – Staré Hory a
Starovičky, cestu užívají kamiony a plně naložené Tatry
informace o výpomoci pracovníků města při napojení objektu fary na kanalizaci (původní
odpady svedeny do septiku)
návrhy na řešení a úpravu svahu za RD č. p. 280, sousední pozemky kolem jsou ve
vlastnictví města, zajištění svahu z důvodu bezpečnosti – řešit po ořezání stromů
informace o konání schůzky společníků Zdravotního střediska s.r.o., řešení návrhu
společenské smlouvy
informace o probíhajícím konkurzním řízení na ředitele ZŠ, na první schůzce otevření
obálek, vlastní konkurz 5. 10. 2015
informace o zjištěných skutečnostech ve věci škody způsobené bývalým ředitelem ZŠ,
prokazování škody, trestní stíhání, tento týden kontrola příspěvků města do škol
provedená Finančním úřadem
žádost společnosti E. ON o opětovné zvážení podkladů ke stavbě „V. Pavlovice, přeložka
vNN, 1030016796“, RMě trvá na kabelizaci ulice od č. 52 po č. 68
informace o zrušeném výběrovém řízení na nábytek, žaluzie a WC na Ekocentrum
Trkmanka
informace o zprovoznění wi-fi signálu na autobusovém nádraží
zajištění vánoční výzdoby
výroční zprávu Gymnázia Velké Pavlovice, příspěvkové organizace za školní rok
2014/2015
dopisy, kterými p. E. B. informuje o situaci v ZŠ
žádost o odkoupení 2 částí pozemku parc.č. 907/1, k. ú. Velké Pavlovice – část
pozemku před a vedle garáže a část pozemku ve svahu, na kterém je umístěn sklep

-

informace týkající se Smlouvy o dílo z 23. 11. 2014 mezi Městem Velké Pavlovice a spol.
DAKA Stav, s.r.o. - dodatek č. 2 ke smlouvě má chybně uvedené číslo článku, který se
mění a článek 4. 2. 1. tedy ve smlouvě není změněn vůbec
upozornění na špatný stav mostku přes Trkmanku na ul. U Zastávky - doporučuje se
výměna zkorodovaných „spodních“ plechů v místech, kde se povrch drolí
požadavek na očistu cyklostezek nakladačem UNC, především „ztržení“ krajnic
návrh na přemístění křížku v trati „Pod Poštory“ na jiné místo, před přemístěním bude
věc prodiskutována s majiteli přilehlé vinice
požadavek vyzvat příspěvkové organizace k doručení návrhu rozpočtu organizací na rok
2016, včetně plnění rozpočtu za rok 2014, plnění rozpočtu 1-8/2015 a předpoklad
plnění rozpočtu za 1-12/2015
diskuze o možnosti výstavby vinařských sklepů mezi garážemi a skateparkem, návrh
oslovit nejprve místní vinaře a s plánovanou výstavbou je seznámit
návrh na žádost občanů opravit křížek u vstupu do sakristie kostela. Křížek není
v majetku města, RMě doporučuje učinit kroky k získání křížku do majetku města a
poté se opravou zabývat

Rada města schvaluje:

-

-

-

-

-

stanovení termínů kontrol příspěvkových organizací a jména členů kontrolní komise:
úterý 29. 9. – Gymnázium: Ing. Mrázek, Ing. Bedřich, Ing. Benda, Ing. Stehlík, J. Otřel
středa 30. 9. – Ekocentrum Trkmanka: Ing. Mrázek, Ing. Bedřich, P. Hasil, Ing. Benda,
Ing. P. Halm, Ing. Stehlík, Mgr. Prokešová
úterý 6. 10. - Mateřská škola: Ing. Mrázek, Ing. R. Halm, Ing. P. Halm, Ing. Stehlík, J.
Otřel
uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Ing. Stanislavem Lukšem na zhotovení PD pro
akci „Zateplení šaten a klubovny“ v areálu TJ Slavoj v k.ú. Velké Pavlovice (majetek
města)
spoluúčast města s SDH Velké Pavlovice na pořádání akce „Lampiónový průvod“, který
se bude konat 17. listopadu ve Velkých Pavlovicích, město se bude podílet na částečné
úhradě „Ohnivé show“
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.:HO-014330034817/001 mezi městem a
spol. E. ON Distribuce, a.s. na přípojku el. energie „V.Pavlovice, rozš. kNN, Trkmanka“
uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Ing. Arch. Pavlem Kleinem na zhotovení změny
č. 1 územního plánu
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 30188A – předmětem
dodatku je prodloužení smlouvy, umístění dvou nezávislých tras optického kabelu na
budově ZŠ
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (věcné břemeno) k pozemkům pod chodníkem
vybudovaným na dotaci MOBILITY I.
uzavření smlouvy o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb mezi
městem a spol. E. ON Česká republika, s.r.o. - umístění reklamy na sloupu VO
spolupořadatelství „Poháru starosty středních škol v malé kopané“ dne 25. 9. 2015
a věcný dar poháry pro vítěze
smlouvu o právu provést stavbu na pozemku města parc. č. 4467/1 a 4474/4, k. ú.
Velké Pavlovice – stavba garáže o dvou stáních (garáže u šlechtitelky)
materiálovou podporu Kynologickému klubu při rekonstrukci kynologického areálu –
podbetonování základů klubovny, vydláždění cca158 m2 chodníkových ploch z již
použité chodníkové dlažby, termín podle možností Služeb města asi r. 2016
žádost Moravské Agry o povolení stavby oplocení pozemku – zpevněné plochy kolem sýpky
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Velké Pavlovice a KAVYL, spol.
s r.o., Mohelno 563 na akci „Revitalizace zeleně města Velké Pavlovice II“

Rada města neschvaluje:
-

umístění madla, osazení výlezu a zábradlí na budově ZŠ společností Vodafone Czech
Republic a.s. v souvislostí se stávající anténou
návrh na pořádání elektronické aukce na energie ve spolupráci s městem

