Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 41/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 25. 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
-

-

-

vedoucí Služeb města informoval o obnově veřejné zeleně (ořezávání a kácení stromů,
nová výsadba), o možnosti nákupu sběrového vozu na zametání chodníků a místních
komunikací - možnost získání dotace na nákup, diskuze o technickém vybavení Služeb
města, o možnostech nákupu stroje na ořez stromů a keřů, upozornění na nutnost
pročištění polních cest s použitím UNC a opravu označení ulic
návrh požádat o odkoupení pozemku (zahrady) za Službou škole, pozemky jsou ve
vlastnictví státu – Státní pozemkový úřad, parc.č. 605 a 606, k.ú. Velké Pavlovice
informace o schůzce občanů ohledně radikálního prořezu stromu - vrby mezi domy Bří
Mrštíků 14 a 16, za účasti občanů byla vrba prořezána
informace o požadavku obyvatele BD na ul. Zahradní 23 pokácet jehličnatý strom –
jednáno s ostatními obyvateli, není třeba kácet
informace o pokácení stromu na ul. Hlavní naproti pošty – strom je ve špatném stavu
informace o záměru navázat na chodník na ul. Nádražní z dotace a prodloužit ho až
k přejezdu – problém s vlastnictvím pozemků, nejsou ve vlastnictví města
ředitel ZŠ informoval o měření energií v prostorách školy, o vyúčtování energií mezi ZŠ a
Gymnáziem, diskuze o plnění rozpočtu příspěvkových organizací a o přípravě rozpočtu
připravované realizace výměny podlahy ve sportovní hale ZŠ
informace o záměru Klubu sportovních rybářů o pořádání akcí Pálení čarodějnic a
Dětského dne - požadavek na příspěvek od města na pronájem skákacího hradu
ředitelka Ekocentra Trkmanka informovala o cenách za nájem sokolovny včetně
spotřebované energie pro ziskové i neziskové organizace, diskuze o příspěvcích na nájem
pro neziskové organizace při konání kulturních a společenských akcích, informace o
možnosti vytvoření „genofondu“ pod záštitou E.T., a souvisejícího projektu výsadby
historických odrůd ovocných stromů
informace o schůzce s vedoucím ÚP Hustopeče v záležitosti pracovníků VPP, jsou
zpřísněny dotační podmínky přijetí pracovníků
informace o konferenci Sdružení místních samospráv na E.T., dne 3.3.2016
informace o jednání se zástupci Hantály, a.s. ve věci částečného vrácení poplatku za
skladování TKO
prodej pozemků v průmyslové zóně, návrh oslovit 3 projektanty k podání nabídky na
vypracování PD pro územní a stavební řízení stavby doplnění inženýrských sítí a
komunikací v průmyslové zóně
výroční zprávu Policie ČR obsahující informaci o snížení počtu trestních činů ve města a
o zrušení služebny Policie ČR ve městě

-

-

zápis z jednání sboru zástupců KPÚ ze dne 5.6.2014, který řešil předběžné priority
realizace jednotlivých prvků plánu společných zařízení - RMě doporučuje ZMě schválit
následující pořadí:
1) Cesta Ostrovce – C4,C11
2) Cesta přes – C20A, C20B, C20C
3) Cesta na Hantály – C23, C24
informace o demolici RD Pekaříkovo u školy, diskuze o možných záměrech využití
prostoru na rozšíření zázemí pro školy, návrh oslovit ředitele škol
informace ze společnosti Zdravotní středisko s.r.o. V.P. - město podalo žádost o svolání
valné hromady

Různé a žádosti
-

-

žádost o pronájem pozemku parc.č. 6099, k.ú. Velké Pavlovice, při KPÚ došlo k úpravě
pozemku žadatelů a stromy, které vysadili, se nyní nachází na pozemku města.
Záměrem RMě je pozemek zkulturnit a vysadit na pozemku ovocné stromy – pozemek
mohou užívat žadatelé do skončení hospodářského roku, (září 2015), po té bude
pozemek upraven a osázen
návrh ZMě odsouhlasit žádost o směnu pozemku parc.č. 6004 o výměře 673m2 za
pozemek parc.č. 4872 o výměře 869m2, oba v k. ú. Velké Pavlovice
upozornění na nevyhovující stav garáže v bytovém domě B. Němcové 25, nastupující
vlhkost a voda v garáži – bude provedeno místní šetření a osloven odborník
žádost o vyřešení sporu ohledně ucpávání žlabu jehličím ze smrku – zatékání do bytu,
žádost o pokácení smrku – bude předáno k posouzení komisi zemědělské a ŽP
změna nájemní smlouvy mezi městem a TJ Slavoj v souvislosti se zápisem kurtů a
tréninkového hřiště a s tím související změnou výměr pozemků - bude vyvěšen záměr
žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 907/1, k.ú. V. Pavlovice, jedná se o pozemek
pod prádelnou na ul. Tovární, problém nezapsané stavby odkoupené spolu s pozemkem
pod silnicí na ul. Tovární
návrh na pokácení ořechu na ul. Trávníky naproti cukrárny přes silnici poblíž dětského
hřiště – v letošním roce bude proveden ořez stromu

Rada města schvaluje:
-

termíny pro dopravu autobusem mládežnických družstev TJ Slavoj v průběhu jarní
sezóny, cesty budou fakturovány, bude navýšen příspěvek pro TJ Slavoj
nabídku na nové webové stránky Města V.P., spol. WebProgress, s.r.o., cena 50 tis. Kč
bez DPH, informace o podané žádosti o dotaci
cenovou nabídku spol. Viadesigne s.r.o. na provádění technického dozoru investora pro
stavbu „Velké Pavlovice – bezbariérová úprava chodníků, ul. Nádražní“ za cenu 61.300,Kč bez DPH
poskytnutí pozemků příspěvkové organizaci Ekocentrum Trkmanka za účelem vytvoření
genofondu starých ovocných dřevin, bude řešeno při realizaci projektu
cenovou nabídku na vypracování studie pro akci „Revitalizace prostoru stávajícího hřiště
u kostela V. Pavlovice“ ve výši 35.tis. Kč
cenovou nabídku spol. IVENT PRO s.r.o. na vypracování PD vzduchotechniky kuchyně
MŠ za cenu 55 tis. Kč a zajištění PD za účelem rekonstrukce elektroinstalace v MŠ p. P.
Havelkou
PD pro stavbu „Sklad s administrativou“ na pozemcích parc. č. 4524/60 a 4524/62, k.ú.
Velké Pavlovice v podnikatelské zóně
soubor dokumentů obsahující provozní bezpečnostní předpisy jednotlivých pracovních
činností dle dokumentace vyhledávání pracovních rizik a jejich hodnocení včetně jejich
průběžné aktualizace
konání příští rady v úterý 8.3.2016 ve 14.00 hod, další pak pravidelně každých 14 dní
vždy v úterý ve 14.00 hod.

-

-

-

uzavření pojistné smlouvy č.82722813-14 mezi městem a Českou pojišťovnou a.s., na
pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob, pojištění elektronických zařízení
a pojištění movitých věcí
uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 0011763273 mezi městem a Českou
podnikatelskou pojišťovnou reagující na změny v pojištění v souvislosti se změnou
zaměstnaneckých poměrů
smlouvu o dílo mezi městem a CTS corp., s.r.o. Praha, na podání a vypracování žádosti o
dotaci na Pořízení velkokapacitní CAS/Technika pro integrovaný záchranný systém
(cisterna pro JSDH)
příkazní smlouvu mezi městem a spol. BlueFort s.r.o., Praha, na zajištění zadávacího
řízení zakázky Pořízení velkokapacitní CAS (cisterna pro JSDH)
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem a spol. Atregia s.r.o., na „Založení
krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I“
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a E.ON Distribuce,
a.s. pro kabelové vedení „V.Pavlovice, rozš. kNN, Buchtová“
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem a RWE GasNet,
s.r.o. pro uložení plynárenského zařízení „Reko VTL DN 500 Brodské – V. Němčice, č.
stavby 56473“
pachtovní smlouvy na pronájem pozemků mezi městem a spol. ZEMOS a.s., Velké
Němčice, (současně nemá zájem o dřevo z pozemků), mezi městem a Vinařství V M
Zborovský, v.o.s. Velké Pavlovice a městem a Vinařství Vajbar Rakvice
návrh novostavby RD na pozemku parc.č.280, k.ú. V. Pavlovice
záměr pronajmout zemědělský pozemek parc.č. 6372, k.ú. Velké Pavlovice (u Biocentra
Zahájka, není součástí dotace) za účelem osetí trávou
finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Nadační fond Gaudeámus, Nerudova 7, Cheb
v souvislosti s pořádáním dějepisné soutěže pro žáky Gymnázií (i V.P.)
finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Diakonii ČCE v Myslibořicích, kde je umístěna
občanka města
úpravu pozemku na ul. Zelnice v místech, kde byla odstraněna pergola, vede zde plyn a
vodovod, návrh vysadit keříky
Rada města neschvaluje:

-

žádost o koupi zemědělského pozemku parc.č. 6734, k.ú. Velké Pavlovice

