Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis z usnesení č. 8/15
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 22. ledna 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.

Rada města projednala a bere na vědomí:
TIC a knihovna
-

vedoucí TIC seznámila členy RMě s činností TIC: správa webových stránek města a
stránek Rozhlédni se a poznávej (dotace), informace turistům, evidence návštěvnosti,
příprava zpravodaje, zajišťování propagačního materiálu – dotace ve spolupráci se Senicí
knihovnice seznámila členy RMě s činností knihovny v souladu se zákonem, zasílání
výkazů na Ministerstvo kultury, informace o počtu výpůjček, o počtu čtenářů,
spolupráce s MŠ, ZŠ a Gymnáziem, besedy se spisovateli, návrh na zakoupení 2ks
elektronických čteček knížek – cizojazyčné knihy, povinná četba pro školy

Z činnosti MěÚ
-

-

informace o pronájmech sokolovny EkoT, schůzka s TJ Sokol o využívání sokolovny,
informace o dokončování interiéru, oprava soc. zařízení u jeviště, poptávka na výrobu
zábradlí, v souvislosti s dokončováním sokolovny bude nutné navýšit příspěvek pro
EkoT
informace z o dějepisné soutěži středních škol (město přispělo 3.000,-Kč na tuto soutěž)
informace o dokončení úprav – úklidové komory v podkroví dvorního křídla EkoT
využití dvorního stavení a zahrady za budovou ZUŠ (majetek města)
informace o činnosti MěÚ – vybírání poplatků, Služby města – čištění polních cest,
úpravy interiéru sokolovny
informace o dotačních investičních akcích – Zateplení Gymnázia a Sportovní haly,
Dvorní stavení EkoT a Revitalizace veřejné zeleně
informace o výběrovém řízení na strážníka MěPO – vybraný uchazeč - nástup možný
1. 7. 2015
informace o pojistné události paní S. P. – požadavek na vyplacení odškodného, bude
projednáno na zasedání ZMě
nabídku D.A.S. pojišťovny – právní ochrana zastupitelů a zaměstnanců- zástupce bude
pozván na zasedání RMě
smlouvu o koupi pozemku a silnice v ulici Tovární od Drůbežářských závodů a.s. –
nákup nemovitosti již schválen ZMě
informace o přípravě Vinobraní 2015

Různé
-

-

-

doporučení ZMě odsouhlasit finanční příspěvek pro KOORDIS JMK, a.s., Brno, na
financování systému IDS v r. 2015 ve výši 50,- Kč na jednoho obyvatele, celkem
154.700,- Kč.
územní studií „Velké Pavlovice, Padělky II“ – prodloužení inženýrských sítí (vodovod,
kanalizace) a nové místní komunikace pro RD - pokračování ulice Bří Mrštíků,
návrh vypracovat plán investičních akcí na rok 2015
smlouvu o právu provést stavbu na provedení stavebních úprav RD č. p. 320, Hlavní 60
– vybudování vstupního schodiště na pozemku města – předáno komisi výstavby
k vyjádření
návrh vyhotovit OZV na stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
– budou navrženy konkrétní sazby

Rada města schvaluje:
-

-

zakoupení 2ks elektronických čteček knížek do knihovny (cizojazyčné knihy, povinná
četba pro školy)
uzavření smlouvy č. 14188766 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi městem a SFŽP
na akci „Revitalizace zeleně města Velké Pavlovice II“
finanční dar pro TJ Sokol
bezplatné zapůjčení autobusu dne 25. 4. 2015 – TJ Sokol pořádá V. ročník jarního
přechodu Pálavy
finanční dar Českému svazu chovatelů ZO Velké Pavlovice
v regionálním měřítku více prezentovat v tisku a webových stránkách slavnost
Velkopavlovické hody a hodky

