Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 44/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 5. dubna 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:
Zapisovatel:

Jiří Otřel, Petr Hasil, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil, Ing. Ladislav Hádlík
Jitka Krátká – tajemník MěÚ

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

-

-

-

-

návrh rozpočtového opatření 2/2016, které bude projednáváno na XI/2016 zasedání
ZMě, příprava programu zasedání ZMě
pověření starosty města oslovit projektanty na vypracování studie nového hřbitova
ředitelka EkoT seznámila s plánem činností E.T. v roce 2016 (školy v přírodě, MŠ,
pobytové akce, semináře, výjezdní zasedání různých firem), všechny akce musí být
provázány s environmentální výchovou účastníků, nejvýhodnější jsou déletrvající
týdenní pobyty, informace o nákladech a zisku v případě realizace jen nutných
environmentálních aktivit z plánu dotačního projektu a porovnání nákladů v případě
realizace dalších aktivit nad rámec projektu, diskuze o získání většího počtu
návštěvníků, o možnostech získání dotace, o vytvoření nových aktivit s programem a o
propagaci činnosti E.T.
zabývala se budováním WC a přemístěním stánků na autobusovém nádraží, na pozemek
ve vlastnictví spol. Moravská Agra a.s., bude svolána schůzka s vlastníky stánků a
projednáno, zda mají o přemístění zájem. Nájem na pozemku Města Velké Pavlovice jim
končí k 30.6.2016
zabývala se předloženými návrhy vlajky Města Velké Pavlovice, RMě doporučuje ZMě
odsouhlasit a do Parlamentu ČR poslat návrh č. 1: „List tvoří žerďová a vlající část.
V modré žerďové části bílá zavinutá střela. Vlající část třikrát červenožlutě šikmo dělená.
Poměr šířky k délce je 2:3“
průběh přípravy realizace informačního systému ve městě, podmínky provozu, udržovací
poplatek nebude vybírán, provoz na náklady města
RMě se zabývala činností knihovny a TIC, bude řešeno na příští RMě
zabývala se vrácením části poplatku placeného městu za ukládání TKO zpět na spol.
Hantály a.s., na základě jejich požadavku
zabývala se znaleckým posudkem na směnu pozemků města parc.č.4601/74 výměry
4629m2 a parc. č. 8601 výměry 9293m2 oba v k.ú. Velké Pavlovice za pozemky spol.
Hantály parc.č. 4601/28 výměry 3699m2 a parc. č.4601/33 výměry 1646m2 oba k.ú.
Velké Pavlovice, rozdíl v ceně dle posudku ve výši 186.384,- Kč zaplatí spol. Hantály
a.s.městu – RMě doporučuje ZMě směnu odsouhlasit, bude vyvěšen záměr
předání staveniště spol. Strabag a.s. pro rekonstrukci chodníku na ul. Nádražní ve
čtvrtek 7.4.2016, schůzka s občany na ul. Nádražní v pátek 8.4.2016

Různé a žádosti
-

-

-

zabývala se znaleckým posudkem pro účely směny pozemků parc.č. 4872 a 6004, k.ú.
Velké Pavlovice, bude vyvěšen záměr
projednala návrh pana Z.N. na směnu pozemků, po KPÚ připadlo kousek pozemku
s jeho vysazeným vinohradem městu, bude směna za pozemek pana Z.N., který má pod
komunikací Herbenova
opětovně se zabývala žádostí ZEČI, spol. s.r.o. o propachtování pozemku parc.č. 4881 o
výměře 4959m2, který byl po KPÚ přidělen městu (původně soukromý vlastník, nyní
cesta v zemědělském honu, bude ošetřeno ve smlouvě). RMě revokuje své rozhodnutí
z jednání RMě č. 43/2016 a schvaluje vyvěšení záměru na propachtování pozemku
parc.č. 4881, k.ú. Velké Pavlovice
zabývala se žádostí o pronájem části pozemku parc.č. 1878, k.ú. Velké Pavlovice před
sklepem za účelem umístění posezení – RMě požaduje doplnit žádost o situační plánek
s návrhem záměru výsadby a úpravy, dále pak sdělení, jak často bude posezení
využíváno
zabývala se žádostí o odkoupení části pozemku parc.č. 907/1, k.ú. Velké Pavlovice –
nově navržené plochy pro umístění garáže – bude provedeno místní šetření

Rada města schvaluje:
-

nařízení odvodu z fondu investic příspěvkových organizací města všem příspěvkovým
organizacím: MŠ, ZŠ, Gymnázium a Ekocentrum Trkmanka, a to ve výši odpisů za rok
2016 dokrývaných Městem Velké Pavlovice z titulu zřizovatele
nákup a umístění buňky WC- cca 150 tis. Kč, bude umístěna po demolici zdi statkového
dvora na rohu při ulici Za Dvorem
cenovou nabídku spol. AQE advisors, a.s. na provedení hloubkové kontroly hospodaření
města v letech 2013 – 2015, bude uzavřena smlouva
uzavření smlouvy mezi městem a Jiřím Třináctým, DiS o provedení posouzení kapacity
kanalizace v ul. Nádražní v návaznosti na napojení nových rozvojových ploch (výstavba
RD ul. Tovární)
uzavření smlouvy mezi městem a Jiřím Třináctým, DiS na zpracování PD na akci „Velké
Pavlovice – ul. Nádražní, oprava kanalizace“
nabídku v celkové výši 299.000,- Kč na vypracování PD „Velké Pavlovice, průmyslová
zóna – dopravní a technická infrastruktura“, spol. Projekce inženýrských sítí s.r.o., Jiří
Třináctý, DiS
prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 v ul. Herbenova 16
prodloužení nájemní smlouvy na byt č.6 v ul. B Němcové
Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Velké
Pavlovice a Městem Hustopeče, odborem dopravy
pachtovní smlouvu na pozemek parc.č. 5813, k.ú. Velké Pavlovice za účelem
zemědělského využití
uzavření pachtovní smlouvy na pozemky par.č. 5749, 5414, 5400, 5399, 5398, 6372,
k.ú. Velké Pavlovice za účelem zemědělského využití
vyvěšení záměru na propachtování pozemku parc.č. 4881, k.ú. Velké Pavlovice
finanční dar ve výši 5.000,- Kč na propagaci města - dne 16.4.2016 se koná propagační
akce v obci Katovice u Strakonic, dále bude poskytnut propagační materiál
bezplatné zapůjčení autobusu TJ Sokol Velké Pavlovice na akci VI. ročník jarního
přechodu Pálavy se Sokolem Velké Pavlovice dne 30.4.2016
dočasný zábor části pozemku parc.č. 629/3, k.ú. Velké Pavlovice (mezi sýpkou a
sokolovnou) z důvodu umístění mobilního oplocení stavby sýpky, ochrana bezpečnosti a
zdraví chodců
navržený záměr stavebních úprav RD č.p. 127, vestavba obytné místnosti a soc. zařízení
na místo jedné ze dvou stávajících garáží
demolici RD ul. V Údolí 354/47, parc.č. 2318/1, k.ú. Velké Pavlovice

Rada města neschvaluje:
-

žádost Gymnázia na ponechání finančních prostředků z odvodu odpisů ve výši 468.450,Kč z důvodů opravy běžecké dráhy ve sportovním areálu školy
žádost o pronájem pozemku v místě vedle autobusového nádraží, parc.č. 665, k.ú. Velké
Pavlovice za účelem umístění stánku
umístění dalších 2 ks kontejnerů na textil, (v současné době jsou 3 kontejnery před
sběrným dvorem, 1 před kinem a ve sběrně prádla – kino- je sbírán textil pro charitu)

