Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 9/15
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 5. února 2015
ve 12:00 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.
Informace ze školství – MŠ, ZŠ a Gymnázium
-

ředitelka MŠ – informace o chodu MŠ, program předškolního vzdělávání dle školského zákona,
přechod do ZŠ, činnost kroužku Sadováček, nové webové stránky MŠ, bezpečnostní systém (dle
nařízení ministerstva školství), nutná stavebně oprava kuchyně (obklady a dlažba)
ředitel ZŠ - informace o provozu školy, kontrola Hygienickou stanicí, připomínky k podlaze ve
velké tělocvičně a k šatnám u této tělocvičny – nutné, zařadit do plánu oprav města - možnost
získání dotace
ředitel gymnázia – informace o chodu školy, přijímací řízení v letošním roce na 4leté i 8leté studium,
informace o dotačních projektech, kontrola Hygienickou stanicí, připomínky – není teplá voda na
sociálním zařízení, nutná stavební úprava zdravotechniky, obkladů a dlažeb, informace o špatném
stavu povrchu venkovního hřiště u gymnázia - nutná oprava

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

příprava žádosti o dotaci na biopopelnice prostřednictvím a.s. Hantály a.s. a DSO Modré Hory
objednávka oken na budovu knihovny a TIC
dokončovací úpravy v sokolovně, určení přesné částky pro zvýšení příspěvku Ekocentru a navýšení
hodnoty sokolovny
změna termínu zasedání ZMě z 26. 2. z důvodů jarních prázdnin na 5. 3. 2015
činnost Služeb města – čištění polních cest, bourací práce na statku, úprava sklepa v areálu TJ
Slavoj
investiční dotační akce - Zateplení Gymnázia a Sportovní haly, Dvorní stavení ET a Revitalizace
veřejné zeleně
informace zástupce společnosti DAS o právní ochraně, pojištění a zastupování členů ZMě a Města
jako právnické osoby společností DAS v občanskoprávních, pracovněprávních, přestupkových,
trestních, a jiných sporech, součástí je i právní pomoc
příprava Vinobraní 2015, (29. 8. 2015), ve stejný termín se koná v areálu Vinia i Vinohraní, úprava
programu, folklorní skupiny (kulturní komise)
presentace slavnosti Hodů 2015 (kulturní komise)
informace o průběhu jednání s členy ZMě, Státním pozemkovým úřadem, zástupci DSO a s okolními
starosty - příprava záměrů na budování cyklostezek a zpevněných polních cest v katastru města
činnost komisí RMě
informace o opravě fasády kostela
informace o koupi pozemků pod částí silnice ul. Tovární
informace o konání fotbalového turnaje města a spřátelených měst Senice a Ždírec
návrh na provedení zpevnění polní cesty „Pod rasovnou“
informace o vypsaném výběrovém řízení na vedoucího Služeb města – celkem 9 uchazečů
rozvahy příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a Gymnázia k 31. 12. 2014

Různé
-

redukce stromu z důvodu špatného stavu společné zdi mezi ZUŠ a RD č.p. 177 - místní šetření

Rada města schvaluje:
-

-

zajištění orientační studie na rekonstrukci venkovního hřiště u gymnázia a přípravu PD pro zajištění
dotace v případě vypsání výzvy
zapůjčení komunikací v okolí města společnosti Agrotec, a.s., Brněnská 74, Hustopeče pro testování
vozidel
poskytnutí finančních darů jako uznání a ocenění zásluh:
uspořádání degustace žen – Meditrina
uspořádaní turnaje amatérů Čejča Cup
zaplacení členského příspěvku pro Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR na rok
2015
bezplatné poskytnutí autobusu na přepravu mládežnických družstev fotbalového oddílu TJ Slavoj
v průběhu roku 2015
pronájem sálu v přízemí ZUŠ v dopoledních hodinách pro franšízový program pro maminky s dětmi
od 4 měsíců do cca 3 let – Trdlohrátky

Rada města neschvaluje:
-

žádost spolku Lungta, Praha, aby se Město V.P. připojilo ke kampani „Vlajka pro Tibet
opětovnou žádost o povolení 2. vjezdu z ulice Bří Mrštíků (v křižovatce Bří Mrštíků a Horňanského)
na pozemek parc.č. 4641/616, k.ú. Velké Pavlovice

