Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 34/15
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 17. prosince 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:
Omluveni:

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

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

-

stavební povolení na akci „Mobility II“, které bylo vydáno MěÚ Hustopeče, odbor
dopravy. Žádost o dotaci se podává v lednu 2016.
informace o vydání stavebního povolení na druhou etapu bytů pro seniory. Do 15. ledna
2016 musí být podána žádost o dotaci – oslovena bude fa. Aspira Invest.
informace o doručené písemnosti od právního zástupce, který zastupuje ZŠ, resp. Město
Velké Pavlovice ve věci obviněného RNDr. L. H. s tím, že orgány policie ČR bylo
prověřováno, zda se na protiprávním jednání nepodíleli další osoby.
informace o průběhu výběrového řízení na stavební práce spojené s rekonstrukcí
chodníku na ul. Nádražní. Na základě doporučení hodnotící komise byla vybrána členy
RMě jako nevhodnější nabídka společnosti Strabag a.s., OZ Brno, Tovární 3, 620 00
Brno, IČO 60838744. Tato společnost splnila všechny podmínky zadávacího řízení a
nabídla nejnižší celkovou cenu za zhotovení kompletního předmětu veřejné zakázky
1.872.200 Kč bez DPH.
bude oslovena firma Viadesigne a p.Luňák k podání cenové nabídky na stavební dozor
na rekonstrukci chodníku na ul. Nádražní
informace o prodeji pozemků na podnikatelské zóně, o zpracované studii na bytové domy
u MŠ.
diskuze o návrhu rozpočtu města na rok 2016, Ing. Roman Halm oznámil, že bude mít
pozměňovací návrhy.
RMě navrhuje ZMě ke schválení doplnění změny územního plánu č. 1 s tím, že bude na
ul. Za Dvorem u Pavlovínu počítáno s možností vybudování autobusového nádraží a dále
bude umožněna v areálu Drůbežářských závodů a v areálu ZD drobná výroba, aj.
informace o možnosti instalace tepelných čerpadel, informace o předběžné nabídce na
instalaci na objektech města
informaci ŠSV o konání ohňostroje u Vinařského penzionu André, doba trvání cca 3min,
den konání 14. 12. 2015 a 18. 12. 2015
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 13, vydán dne 7. prosince 2015,
částka 5

Různé a žádosti
-

-

informace o jednání komise výstavby dne 16. 12. 2015 - předmětem jednání byla
výstavba sklepa na pozemku parc.č. 6030 v k.ú. Velké Pavlovice. Stavební komise
doporučuje, aby Město Velké Pavlovice se stavbou nesouhlasilo a aby investora vyzvalo
ke změně územního plánu
informace o zastavěnosti stavebních parcel v trati „Padělky“ z důvodu vazby na dotace
na inženýrské sítě
RMě se zabývala pronájmem bytu č. 6, ul. Bří Mrštíků 2, Velké Pavlovice
RMě se zabývala žádostí o finanční dar ve výši 5tis. Kč na šachový turnaj žáků a
neregistrovaných pořádaný dne 26. prosince 2015. RMě se touto žádostí bude dále
zabývat po 26. prosinci 2015

Rada města schvaluje:
-

-

nejvýhodnější nabídku společnosti Strabag a.s., OZ Brno, Tovární 3, 620 00 Brno, IČO
60838744 na zhotovení Bezbariérové úpravy chodníků, ulice Nádražní za nejnižší cenu
1.872.200 Kč bez DPH.
zadání rozparcelování pozemků města v podnikatelské zóně za účelem snadnějšího
prodeje. Navrhuje rozparcelování po 2000 m2.
vnitřní směrnici upravující tvorbu a použití prostředků SKF a plnění příspěvků a
nepeněžního plnění z rozpočtu Města Velké Pavlovice od 1. 1. 2016
prodloužení nájemních smluv do 30. 6. 2016 na byty ul. Nová 2, VP, ul. Hlavní 89, VP,
ul. Nádražní 7, VP, ul. Bří Mrštíků 2, VP, ul. Trávníky 8, VP.
prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 ul. Bří Mrštíků 2, VP do 29. 2. 2016
uhrazení nákladů na kulturní akci „Jarmark u vánočního stromu“, která se koná dne
20. 12. 2015 u radnice do výše 25tis.Kč. Akci pořádá Město Velké Pavlovice.
uhrazení nákladů na silvestrovský ohňostroj a ozvučení u radnice do celkové výše 12tis.
Kč.
cenu za nájem orné půdy a to 4.500,-Kč/ha/rok; za nájem půdy s trvalým porostem
7.500,-Kč/ha/rok.
odměnu řediteli Gymnázia Velké Pavlovice, ředitelce MŠ Velké Pavlovice a vedoucí
Ekocentra Trkmanka odměnu ve výši 50% průměrného hrubého měsíčního platu.
Odměna se vyplácí z rozpočtu organizace, tedy musí mít organizace dostatek finančních
příspěvků.
smlouvu o právu provedení stavby s firmou Berendsen Textil Servis s.r.o., Hodonínská
21, Velké Pavlovice, IČO 282 65 360. Smlouva se týká oplocení pozemku parc. č.
4524/41 v k. ú. Velké Pavlovice – konec účelové komunikace.
výjimku z nevyššího počtu žáků ZŠ Velké Pavlovice stanoveného prováděcím právním
předpisem. V 8. A. bude od 4. ledna 2016 31 žáků.
převedení částky 45.606,11 Kč z neinvestičního příspěvku zřizovatele na příspěvek
investiční pro PO města Velké Pavlovice – MŠ Velké Pavlovice
nové odpisové plány 2015 příspěvkových organizací města MŠ, ZŠ, Gymnázium a
Ekocentrum Trkmanka

Rada města neschvaluje:

-

Výstavbu sklepa na pozemku parc.č. 6030 v k. ú. Velké Pavlovice. Na doporučení
pořizovatele územního plánu a stavební komise nelze dle ÚPD povolit a postavit.

