Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 38/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 21. ledna 2016
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:

Jiří Otřel, Petr Hasil, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil, Ing. Ladislav Hádlík

Zapisovatel:

Tajemnice MěÚ – Jitka Krátká

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

podklady pro jednání zastupitelstva (rozpočtová opatření, prodej majetku, směna
pozemků, dojmenování zástupce města ve společnostech, kde má město akcie)
finanční náklady na pojištění majetku města
debata ohledně položení el.vedení NN – ul. Hlavní (Křička-ZAF), informace o nesouhlasu
souseda p. J. J. s přeložením el.vedení NN
informace o schůzce představitelů obcí Svazku Modré hory. Fotbalový turnaj, dary do
tomboly, účast na plese MH
informace o smlouvě s firmou Relax TV – natáčení klipů, dostaví se zástupce firmy
informace o cestě v trati „Ostrovec“, která nově vznikla po pozemkových úpravách
Starosta města zjistí, jak bude pokračovat zbudování této cesty, časovou osu, atd.
informace o nabídce společnosti Holandia neto – provozování atrakcí na hody, je
uzavřená smlouva s jinou společností, nebude se v současné době rušit ani měnit
debata ohledně likvidace sutě a hlíny na dvoře Mor Agry z důvodu možného umístění
kolotočů
informace o situaci v tělocvičně ZŠ – kondenzace vody v mezistropu, Ing. Schäffer
Antonín + odborná firma prohlédne stavbu a navrhne řešení
informace o plánované schůzce bývalého ředitele ZŠ, starosty města, současného
ředitele ZŠ a právních zástupců
další zasedání RMě se bude konat 28. 1. 2016 ve 14.00 hod.

Různé a žádosti
-

-

předběžný souhlas s přesunutím buněk Leteckému klubu André u letiště, bude dále
jednáno
rozpočet na oslavy 20tého výročí založení Gymnázia, rozpočet 115tis. RMě doporučí
zastupitelstvu ke schválení příspěvku 50tis.Kč, což znamená pokrytí veškerých
plánovaných výdajů kromě tisku plánované publikace. Finanční náklady na publikaci
k výročí jsou odhadnuty na 70tis.Kč
informace o variantách řešení příspěvku společnosti Hantály od Města Vel. Pavlovice vklady do základního kapitálu a mimo základní kapitál, ekologický dar. Po zpracování
analýzy právníkem se bude RMě věcí zabývat dále

Rada města schvaluje:
-

pověření člena ZMě Ing. Jaroslava Bendy k uskutečnění návštěvy poslankyně
Evropského parlamentu Martiny Dlabajové ve Velkých Pavlovicích dne 3. 3. 2016
vyvěšení záměru na dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Leteckým klubem Nad krajem
André, z.s.
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kabelizaci NN ul. Hlavní,
Horní, Sokolská, Bálkova ulička.
finanční dar 5000,-Kč na akci „Masopust 2016“ dne 6. 2. 2016
finanční dar pro TJ Sokol Velké Pavlovice ve výši 20.000,- Kč
cenovou nabídku spol. EuroEnergo s.r.o. na vypracování energetického posudku VO pro
Město Velké Pavlovice a přípravu dokumentů k podání žádosti o dotaci v rámci
programu Efekt 2016
smlouvu o bezúplatném převodu majetku – Meteorologická stanice, 2 ks od Svazku obcí
Modré Hory pro Město Velké Pavlovice k 1. 1. 2016

