Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 40/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 11. února 2016
ve 14:00 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:

Jitka Krátká – tajemník MěÚ

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

-

-

-

-

informace zástupce a.s. Moravská Agra o dosavadní spolupráci s městem, o záměru
vybudování nového náměstí, o probíhající rekonstrukci sýpky na hotel, diskuze o
vyklizení a využití dvora Moravské Agry pro pouťové atrakce v době hodů a vinobraní, o
vybudování veřejného WC na autobusovém nádraží, o záměru Moravské Agry vybudovat
kravín a skleníky u areálu společnosti – změna č. 1 územního plánu, přislíbena schůzka
p. Stokláska a prohlídka probíhající rekonstrukce sýpky
informace o prodeji pozemků v průmyslové zóně. Návrh na přepracování studie tak, aby
byl kabel NN u dělícího oplocení firem. Bude jednáno, pokud budou mít firmy zájem o
pozemky tak, jak jsou navrženy, bude studie ponechána.
jednání se zástupcem firmy Netcom, která má zájem o pokládku optických kabelů ve
městě, především o spolupráci při pokládce „chrániček“ při rekonstrukcích chodníků
apod., a dále o výši věcného břemene za pokládku – návrh na vypracování smluv firmou
Netcom. Oslovení zástupce firmy na zaslání cenové nabídky na připojení sokolovny a
přístavby dvorního křídla Ekocentra k internetu, včetně wifi
dva návrhy přístřešku na sóle za sokolovnou, navržený „kovový“ přístřešek je příliš
vysoký (otevřený), RMě doporučuje zpracovat studii s opačným sklonem střechy se
stejnou výškou uchycení na sokolovně
informace z jednání Mikroregionu Hustopečsko
informace ze společnosti Zdravotní středisko Velké Pavlovice, město usiluje o svolání
valné hromady společnosti
upozornění na skutečnost, že byly plánovány kontroly příspěvkových organizací, které
měly být zaměřeny na FKSP, minulé ZMě pověřilo k této kontrole výbory ZMě
žádost o vyjádření k akci „Sklad s administrativou“ na pozemcích parc.č. 4524/60 a
4524/62 v k.ú Velké Pavlovice (průmyslová zóna) - návrh projednat záležitost
s majitelem přilehlé nemovitosti, který bude záměrem dotčen
pověření místostarosty k jednání s dodavateli energií (plyn, el. energie) za účelem
snížení cen dodávaných energií se zaměřením na jednoduchost a přehlednost účetních
dokladů
připomínky a dotazy zástupců SNK Pro rozvoj Velkých Pavlovic, které byly předneseny
na jednání ZMě dne 21. 1. 2016 - odpovědi budou zaslány písemně
informace týkající se funkčnosti PČR ve Velkých Pavlovicích - v současné době se sedm
policistů sloužících ve V.P. doplňuje policisty z Hustopečí. PČR plánuje od počátku

-

-

dubna, že budou všichni policisté nastupovat do služby v Hustopečích a tam budou také
končit. Provoz ve V.P. bude zachován tak jako doposud
informace o schůzce s bývalým ředitelem ZŚ za účasti právních zástupců
informace o úbytku zeminy na „zelené střeše“ dvorního křídla Ekocentra - bude řešeno
jako reklamace, informace o vícepracích, které byly na této přístavbě vykonány z důvodu
neplánovaného rozvodu internetového a telefonního připojení
zápis ze schůze Komise zemědělské a životního prostředí ze dne 10. 2. 2016
opětovná žádost o odkoupení části pozemku parc.2258/1 v k.ú. Velké Pavlovice – bude
svolána schůzka s majiteli nemovitostí

Různé a žádosti
-

-

pronájem pozemku parc.č. 6099, k.ú. Velké Pavlovice – bude řešeno na dalších
jednáních RMě
nesouhlas s radikálním řezem stromu – vrby mezi domy Bří Mrštíků 14 a 16 - je
svolána schůzka s obyvateli BD za účelem dořešení
návrh „darovací smlouvy“ od Kynologického klubu, ZO Velké Pavlovice darovat Městu
Velké Pavlovice „kynologickou klubovnu“ – bude jednáno na dalších jednáních RMě
informace o jednání s p. Kubešou, který vypracuje smlouvy na směnu pozemků a také
smlouvu na provozování kanalizace z průmyslové zóny
dotaz, zda je možné, aby byla plánovaná výstavba RD firmou EVT napojena na ČOV
p. Kubeši - bude řešeno
dotaz na termín plánovaného kácení stromů, na pokládku dlažby pod kontejnery na
odpad, které jsou rozmístěny po městě
požadavek na vysazení stromků před parkoviště na ul. Ořechová - plánována výsadba
ořešáků, návrh vysadit stejné stromky, které na ul. Ořechová již vysazeny jsou
informace o jednání se starostou obce Bulhary, která má v majetku zametací vůz
(hrazen z dotací) - v současné době není žádný dotační titul vypsán a v nejbližší době ani
nebude
návrh na pořádání plesu pro důchodce (rok 2017)
požadavek na zveřejnění plánovaných změn územního plánu na webu města
informace, že firma Viadesigne doposud nezaslala nabídku na stavební dozor na chodník
ul. Nádražní Velké Pavlovice.
informace o jednání ohledně pozemku pod „Zastavením“ v trati „Bojanovska“, ohledně
pozemku pod polní cestou v téže trati, návrh směny pozemků

Rada města schvaluje:
-

-

smlouvu o spolupráci mezi městem a VaK Břeclav a.s. při opravě vodovodu na ul.
V Sadech - II.část, realizace opravy – první pololetí roku 2016
projektovou dokumentaci týkající se rekonstrukce plynárenského zařízení na ul. Dlouhá
(lichá čísla, strana u pekárny) - PLYNPROJEKT MB spol. s.r.o.,
projektovou dokumentaci, která řeší stavbu vinařství ve Velkých Pavlovicích na pozemku
parc.č.4524/16 v k. ú. Velké Pavlovice (Ul. Hodonínská)
cenu pronájmu pro komerční účely zasedací místnosti v budově MěÚ v případě použití
projektoru - 500,-Kč/hodina bez DPH
provedením výkopových prací na pozemku města parc.č. 4641/223, k. ú. Velké
Pavlovice z důvodu napojení na kabel O2, chodník bude po dokončení uveden do
původního stavu
trvání na rozhodnutí RMě č. 25/15 ze dne 20.8.2015, kde nesouhlasí s umístěním
sloupů na pozemcích města a požaduje kabelové vedení NN v zemi (ul. Hlavní)
návrh na zpracování „Průkazu energetické náročnosti budovy“ – Sportovní kabiny a
sociální zařízení spol. RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. za cenu 8.400.-Kč/objekt
cenovou nabídku na zpracování PD Velké Pavlovice – mobility II, trasa A (od ul. U
Zastávky k restauraci U Ferdinanda) za cenu 33.396,- vč. DPH

-

nabídku na pořízení pasportní vrstvy programu Geoportál - „pronájmy pozemků“,
v souvislosti s KPÚ a novými smlouvami za cenu cca 20.tis. Kč
výjimku z nejvyššího počtu žáků na ZŠ - od 15.2.2016 ve třídě 8.A bude celkem 32 žáků
uzavření smlouvy o dílo mezi městem a spol. SAMSON, Regionální televize Jih na
natočení a zpracování video reportáží pro webové stránky města
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v bytovém domě na ul. Bří Mrštíků 2
poskytnutí autobusu zdarma Českému zahrádkářskému svazu na exkurzi vinařství dne
16.2.2016
úplatné poskytnutí autobusu pro školní výlet dětí MŠ a ZŠ Němčičky dne 31.5.2016,
konání výstavy fotografií členů Fotoklubu při Záhorském osvět. středisku v Senici,
vernisáž 18. března 2016 v 18.00 hod., pořádá Městská knihovna
vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č. 9/15, k. ú. Velké Pavlovice o výměře 83m2,
k.ú. Velké Pavlovice za účelem dořešení vlastnictví pozemku nad sklepem
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků pro Letecký klub Nad krajem André
z.s., týkající se doby užívání: smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nejméně však do
31.12.2020
pronájem sálu ZUŠ Velké Pavlovice v r.2016 na 2 hodiny týdně za účelem pořádání
programu pro maminky a dětmi od 4 měsíců do 3 let – Trdlohrátky
PD stavby garáže u RD na parc.č. 4649/414 v k.ú. Velké Pavlovice s napojením na
místní komunikaci.
oslovení soukromých auditorů zaměřených na samosprávu, aby podali cenovou nabídku
na mimořádný audit za rok 2013, 2014, 2015

Rada města neschvaluje:
-

prodej pozemků za garážemi – ul. Trávníky (za ul. V Údolí), garáže jsou částečně cca
1,5metru pod terénem
prodej pozemků parc.č. 4872, 7748, 4989, 5134, 5137, 5831, 7828 vše v k.ú. Velké
Pavlovice, jedná se o pozemky zemědělské, v nezastavěné části města

