Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 45/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 14. dubna 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:
Zapisovatel:

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

Rada města projednala a bere na vědomí:
Různé a žádosti
-

rozpočtové opatření č.2/2016
příprava na jednání ZMě dne 14.4.2016 od 18.00hod.
informace z valné hromady společnosti Zdravotní středisko Velké Pavlovice s.r.o., změna
jednatele společnosti, možné návrhy řešení situace ve společnosti
informace z Mikroregionu Hustopečsko - povinnost města od roku 2017 zabezpečovat
sociální služby
opětovná stížnost na zatékání do sklepa paní L.Ř. a pana L.Z., problém bude řešen na
jednání ZMě dne 14.4.2016
diskuze o nutnosti zakoupení zametacího vozu pro Služby města Velké Pavlovice
usnesení Okresního soudu v Břeclavi, kterým se zastavuje řízení v žalobě
Římskokatolické farnosti Velké Pavlovice „o vydání rozhodnutí, kterým by soud určil, že
výlučným vlastníkem nemovité věci v k.ú Velké Pavlovice, a to pozemku parc.č.378,
jehož součástí je stavba čp.50, je Česká republika“. Řízení je zastaveno z toho důvodu, že
žalobkyně vzala žalobu zcela zpět

Rada města schvaluje:
-

-

umístění posezení u sklepa na ul. Zelnice, v těsném sousedství parc.č.2035, na které se
nachází sklep žadatelky, paní L.Ř.
smlouvu o dílo č. P05/2016 s firmou Projekce inženýrských sítí s.r.o., v zastoupení
Jiřího Třináctého, Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav, IČO:29319706, kdy je
předmětem smlouvy zpracování PD na stavbu „Velké Pavlovice, průmyslová zóna –
dopravní a technická infrastruktura“. Cena za dílo je stanovena 299.000,-Kč bez DPH.
Součástí PD bude dokumentace ve stupni DÚR, dokumentace ve stupni DSP, realizační
dokumentace a rozpočet výkazu výměr
„Rámcovou smlouvu“ č.M/MB/2016/4 o uzavírání kupních smluv s MOINT plus,s.r.o.,
zastoupená Ing. Jiřím Molákem, nám. Svobody 76/11, 602 00 Brno, IČO: 27687660 –
dodání zboží o minimálním odběru 20.000,-Kč bez DPH (náhradní plnění)
smlouvu o spolupráci s VaK Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČO
49455168. Účelem smlouvy je úprava práv a povinností při realizaci oprav vodovodního
řádu v ul. Pod Břehy, délky cca 90 metrů.

Rada města neschvaluje:
-

pronájem části pozemku parc.č.1878 na ul. Zelnice, Velké Pavlovice
žádost o poskytnutí sponzorského daru BILICULUM,z.ú., Růžová 561/1, 692 01 Mikulov

