Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 29/15
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 13. října 2015
v 15:00 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 konání příští RMě – čtvrtek 22.10.20105 ve 13 hodin, následně každých 14 dnů ve
stejnou hodinu
venkovní hřiště u školy – odebrání poškozeného povrchu, úprava podkladu a přípravné práce
provedeny pracovníky Služeb města, pokládka nového umělého povrchu firmou
informace o jednání s právníkem ve věci škody způsobené bývalým ředitelem ZŠ
informace o vinařské turistice – svolat schůzku, pozvat vinaře a nabídnou možnost výstavby vinných
sklepů pod Šlechtitelkou na pozemku za řadovými garážemi
informace o využití asfaltového a betonového recyklátu na úpravu polních cest
přizván Ing. Mrázek - informace o kontrolách příspěvkových organizací – MŠ, Gymnázium a
Ekocentrum Trkmanka, diskuze o kladech a záporech ustanovit jednu účetní pro všechny
příspěvkové organizace, na příští zasedání RMě připravit plán kontrol všech příspěvkových
organizací v roce 2016
informace o stavebních pracích, výměna vrat na hasičské zbrojnici, přijatá dotace z Jm kraje
projednala střet zájmů – Mgr. Michal Rilák, předseda kontrolního výboru – jmenování ředitelem ZŠ
od 1.11.2015
informace o přípravě výběrového řízení na chodník Nádražní, diskuze o rekonstrukci VO pod
chodníkem od firmy Baloun po benzínovou pumpu
informace o jednání s firmou Viadesigne s.r.o. ve věci stavební úpravy silnice v ulici U Zastávky
(Vrbova ulička) – návrh dvou variant a ve věci rekonstrukce silnice na ulici Tovární kolem
Drůberžářských závodů – bude předložena nabídka
informace o několika zájemcích, kteří mají zájem odkoupit pozemky v podnikatelské zóně, zatím
nejsou podány oficiální žádosti o odkoupení

Různé a žádosti
-

projednala nabídku projektových prací od Ing. arch. Jiřího Zálešáka, Břeclav, který projektoval
byty pro seniory I. etapa pro akci „Domov seniorů, II etapa“ na studii a PD, informace o možnosti
získání dotace 650tis. Kč na jeden byt, celkem 8 bytů
informace o rozšíření živnostenského listu o zápis živnosti „Zednictví“ a „Truhlářství, podlahářství“
informace o podaných žádostech na odkoupení podílu ve společnosti „Zdravotní středisko Velké
Pavlovice s.r.o.“
projednala žádost o odkoupení částí pozemku parc.č. 907/1, k.ú. Velké Pavlovice, pozemek před
bytovou jednotkou o výměře 85m2 a pozemek nad sklepy o výměře 22m2
diskuze o připomínkách uplatněných na jednání ZMě 24.9.2015
informace o jednání se spol E.ON ve věci přeložky NN na Hlavní kabelovým vedením v souvislosti
s rekonstrukcí RD Křička

Rada města schvaluje:
-

-

-

-

-

-

-

a potvrzuje výsledky konkurzního řízení
rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění schvaluje:
 jmenování pana Mgr. Michala Riláka na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní
škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace s účinností od 1.11.2015
 určení platu a jeho složky panu Mgr. Michalu Rilákovi, řediteli ZŠ Velké Pavlovice okres Břeclav,
příspěvkové organizace v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., v platném zněí, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro základní
školu (školskou družinu, školní jídelnu), jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní
škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace, která se týká zápisu nového ředitele
příspěvkové organizace pana Mgr. Michala Riláka, zrušení zápisu místa poskytování vzdělávání SVČ
na ul. Bezručova a změny chybné adresy „náměstí 9. května 2“ na správnou „Náměstí 9. května 2“
pověřuje ředitele příspěvkové organizace Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav k podání výše
uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství/MŠMT
přijetí dotace na základě rozhodnutí o přidělení příspěvku ze SFDI na akci „Velké Pavlovice –
„Bezbariérová úprava chodníků, ul. Nádražní“ ve ýši 85% uznatelných nákladů (max 2.274 tis.Kč) –
realizace v příštím roce
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem a VaK Břeclav a.s. na výměnu vodovodního řadu pod
chodníkem na ulici Nádražní v letošním roce (před zahájením rekonstrukce chodníku na dotaci)
uzavření smlouvy o dílo mezi městem a p. Lenkou Topolanskou, Komárnov 1291, Lanžhot na
přípravu a zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Velké Pavlovice – Mobility II. etapa“, chodník
Nám. 9. května ,Hlavní pro Vrbovu uličku
sazby za práce odborné (zednické, truhlářské a podlahářské) = 250,- Kč/hod, a mění sazbu za práce
pomocné z 300,- Kč/hod. na 200,- Kč/hod.
hlasování pro 4, zdržel se 0, proti 1 (Dostoupil)
určení životnosti opotřebeného sekacího traktoru Viking MT zakoupeného od obce Vrbice v hodnotě
45tis. Kč – životnost 6 let
poskytnutí autobusu zdarma do Brna na Mendelovu univerzitu na certifikaci studentů Gymnázia,
v rámci udržitelnosti projektu „Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti
bioenergetoky
poskytnutí autobusu zdarma místnímu pěveckému sboru Laudamus na dopravu do Svatovítské
katedrály v Praze za účelem vystoupení na charitativním koncertě pro mládež dne 4.12.2015, odjezd
autobusu ve čtvrtek 3.12.2015 odpoledne, s tím, že pěvecký sbor uhradí náklady spojené se
stravným a ubytováním řidiče
podání žádosti na odbor dopravy MěÚ Hustopeče o povolení odstranění retardéru na ul. Zelnice

Rada města neschvaluje:
-

nabídku projekční firmy Milan Veselý na vypracování PD pro vybudování sjezdu k pozemku p.
Hádlíka (Stará hora)

