Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 30/15
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 22. října 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:
Omluveni:

Ing. Pavel Procházka, Petr Hasil, Josef Dostoupil, Jitka Krátká - tajemník
Ing. Dušan Bedřich, Ing. Roman Halm

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

-

-

-

informace o konání příští RMě – čtvrtek 5.11.2015 ve 13.00 hodin, následně v 17.00 hodin se bude
konat pracovní schůzka se členy ZMě, budou seznámeni s investičními záměry a informacemi
z jednání rady, VIII. zasedání ZMě se bude konat 12.11.2015 v 18.00 hodin.
informace o průběhu prací na hřišti u školy, dokončování podkladních pískových vrstev, příprava
pro položení umělého trávníku
informace o jednání s právníkem ve věci vymáhání pohledávky ZŠ na bývalém řediteli školy
členové RMě projednali písemné odpovědi k dotazům a připomínkám ze zasedání ZMě 24.9.2015
občanů přítomných na zasedání ZMě
RMě se zabývala připomínkami občanů, které předložili zastupitelům za stranu SNK pro Rozvoj
Velkých Pavlovic – přednesené Ing. Bendou na zasedání ZMě 24.9.2015, odpovědi budou zaslány
Ing. Bendovi a Ing. Lacinovi
zabývala se přípravou investiční akce - rekonstrukce chodníku na ul. Nádražní z dotačního titulu
Bezpečnost chodců – v letošním roce výměna vodovodního řadu provedená spol. VaK Břeclav a.s.,
výběrové řízení na dodavatele chodníku, v příštím roce vlastní rekonstrukce chodníku – bude
svolána schůzka občanů ul. Nádražní na úterý 27.10.2015 v 16.00hod. a podány informace o
jednotlivém postupu prací
informace o jednáních ve věci prodeje pozemků v podnikatelské zóně
informace o jednáních se spol. NETCOM s.r.o. ve věci optických kabelů pro příjem TV programů,
provedení sítě optickým kabelem ve městě, oprava kamery na rozhledně, VIFI autobusové nádraží
návrh vypracovat vyhlášku na úpravu daně z nemovitostí pro stavební pozemky – zvýšení sazby,
bude konzultováno s finančním úřadem
informace o průběhu stavebních prací na objektu fary, kde vypomáhají pracovníci Služeb města
informace o KPÚ, o plánu společných zařízení a o získání dotací na jejich uskutečnění
protokol o kontrole ZŠ V. Pavlovice Českou školní inspekcí provedenou dne 31.8. – 3.9.2015,

Různé a žádosti
-

zabývala se odpovědí na dopis p. E. B. a zápisem jednání Školské komise
projednala žádost investora M. K., Kopečky 1102/30 o vyjádření k přístavbě garáže a pergoly u RD
(pozemek parc.č. 4649/414, k.ú. Velké Pavlovice – bude provedeno místní šetření
projednala žádost pana V. L. o dílčí změnu ÚP – rozšíření návrhové plochy pro výrobu a skladování –
zemědělská výroba, zpracování hroznů, vybudování benzínové pumpy s občerstvením – bude
projednáno na ZMě a přidáno do žádosti pro vypracování návrhu ÚPD
zabývala se návrhem geometrického plánu pro prodej části pozemku parc.č. 904/1, k.ú. Velké
Pavlovice – 386m2 – bude provedeno místní šetření

-

projednala žádosti o odkoupení částí pozemku parc.č. 907/1, k.ú. Velké Pavlovice – žadatelé
pozemky již léta využívají jako zahrádku – celkem 5 zahrádek, 6 je neoplocená – bude provedeno
místní šetření

Místní šetření
-

na místě samém v místě návrhu geometrického plánu pro prodej části pozemku parc.č. 904/1, k.ú.
Velké Pavlovice – 386m2 na ul. Tovární – hranice bude vedena 1 m od obrubníku a podél boční zdi
objektu prádelny
v místě odkoupení zahrádek, částí pozemku parc.č. 907/1, k.ú. Velké Pavlovice – RMě doporučuje
ZMě neodsouhlasit záměr prodeje, v pozemku veden vodovodní řad, doporučuje dlouhodobý nájem
Kopečky 1102/30, pan M. K.. - vyjádření k přístavbě garáže a pergoly u RD (pozemek parc.č.
4649/414, k.ú. Velké Pavlovice - RMě neschvaluje

Rada města schvaluje:
-

-

-

vyvěšení záměru pro prodej pozemků parc.č. 4524/59, 4524/60, 4524/61, 4524/62, k.ú. Velké
Pavlovice
zasíťování města optickými kabely, při budování nových chodníků bude průběžně prováděna
pokládka chrániček pro optický kabel
návrh sdružení MAS oslovit poslance a požádat o podporu zvýšení rozpočtu samospráv v souvislosti
se zvýšením DPH v r. 2012 a nepoužití těchto financí pro důchodovou reformu
přidělení bytu 3+1 v BD ul.. Bří Mrštíků 2 od 1.11.2015 do 30.4.2016
cenovou nabídku na vypracování PD pro cyklostezku směr Velké Bílovice, délka 3km, firmou MaD
PROJEKT s.r.o. ve výši 59 tis. Kč
náhradní výsadbu p. Crháka za vykácený strom Sakura – bude provedena výsadba 4 ks stromů
Sakura v lesoparku
uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Ing. arch. Jiřím Zálešákem na vypracování architektonické
studie/návrh domova seniorů II ve výši 23.400,- Kč
projednala a schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Ing. arch. Jiřím Zálešákem na
vypracování PD k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu Domov
seniorů II. ve výši 208 tis. Kč
uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Ing. arch. Pavlem Kleinem na zhotovení územní studie pro
lokalitu – zastavitelná plocha Z28 OV na ul. Bří Mrštíků u MŠ (návrhy variant RD, BD
s integrovanou občanskou vybaveností, dopravní a technická infrastruktura - ve výši 38.700,- Kč
posouzení životnosti technického zhodnocení (zateplení, nová okna) na Gymnáziu a Sportovní hale
ZŠ – 30 roků
žádost ZO ČZS V.P. o spolupořadatelství akce „Žehnání mladého vína“, které se uskuteční v neděli
22.11.2015 od 15 hodin ve sklepech Fr. Lotrinského
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem a spol. E.ON
Distribuce, a.s., pro stavbu „V.Pavlovice, rozš. kNN, Hicl (Padělky)“

Rada města neschvaluje:
-

stavební záměr investora M. K., Kopečky 1102/30 - přístavbu garáže a pergoly u RD (pozemek
parc.č. 4649/414, k.ú. Velké Pavlovice), nesouhlasí s provedením stavby garáže v hranici
s pozemkem města – narušení stavební čáry

