Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 47/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 3. května 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 činnosti pracovníků SM, o zkušebním využití
zapůjčeného zametacího vozu na místní komunikace a na chodníky, diskuze o
možnostech nastavení parametrů, porovnání různých druhů zametacích vozů a jejich
cen, budou zjištěny reference na vytypované vozy a připraveno zadání pro vypsání
výběrového řízení na zametací vůz, diskuze o technickém stavu služebních osobních
vozidel
protokol o kontrole příspěvkové organizace MŠ Českou školní inspekcí. V souvislosti
s kontrolami příspěvkových organizací a údajnými stížnostmi na provoz školy
(gymnázium) a diskuzí na zasedání ZMě 14.4.2016 se členové RMě shodli, že trestní
oznámení na neznámého pachatele nebude město podávat
žádost o odkoupení akcií společnosti Vinné sklepy Fr. Lotrinského, a.s., které má město
ve vlastnictví – budou zjištěny legislativní možnosti prodeje
informace o jednáních s Ing. Olšinou o výměně vadných nosných kůlů rozhledny, budou
předloženy 3 možné návrhy řešení včetně cenového odhadu
informace o řešení plochy na autobusovém nádraží: nové umístění prodejních stánků a
veřejného WC, autobusové zastávky, zjednodušené stání pro autobusy a zřízení
parkovacích míst pro osobní automobily
informace o přípravě PD pro provádění stavby a výběrového řízení na dotační akci „Byty
pro seniory – PD bude upravena pouze na 5 bytů, na které byla přislíbena dotace,
následně proběhne výběrové řízení, zahájení stavby v letošním roce
informace o průběhu investiční akce – chodník ul. Nádražní a oprava havarijní
kanalizace na ul. Nádražní – rozpočet havárie dle PD 562tis. Kč bez DPH, nabídka
provedení firma Štambacher 219tis. Kč bez DPH
zabývala se úpravou – navýšením nájemného v bytových domech, projednala předběžný
výsledek šetření soudního znalce, na základě kterého byl vypracován předběžný závěr a
stanoveno rozmezí obvyklého nájemného v daném místě, RMě se problémem bude dále
zabývat

Místní šetření
-

-

žádost o výměnu pozemku pod silnicí na ul. Starohorská za vhodný pozemek pro stavbu
prefabrikované garáže: byla provedena obhlídka na místě samém v ul. Trávníky, kde byly
dokončeny řadové garáže a směrem k cihelně končí zahrady RD V Údolí – bude dále
jednáno
ul. Tovární, umístění montovaných garáží (sklad), prohlídka zemních sklepů získaných
koupí pozemku od Moravské Agry, úprava veřejného prostranství na ul. Tovární

-

výstavba chodníku na ul. Nádražní a s tím související oprava havarijního stavu
kanalizace pod chodníkem, výstavba pokračuje dle harmonogramu, chodník má být
dokončen do konce června

Různé a žádosti
- nabídka na prodej pozemků městu parc.č. 8824 (739m2) a 8885 (1850m2), k.ú. Velké
Pavlovice – RMě doporučuje ZMě odkoupení za odhadní cenu, pozemky budou pronajaty
nebo využity ke směně
- projednala a doporučuje ZMě odsouhlasit prodej pozemku parc.č. 2316 (zahrada za RD
V Údolí 45, 52m2) v k.ú. Velké Pavlovice, bude vyvěšen záměr
Rada města schvaluje:
-

-

nákup nového osobního automobilu na místo Fábie SPZ 1B9 3264, budou poptány 3
společnosti a vyzvány k podání nabídky na dodávku osobního automobilu
účetní uzávěrky příspěvkových organizací města: Mateřská škola Velké Pavlovice,
V sadech 48, p.o., Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, p.o., Gymnázium, Velké
Pavlovice, Pod Školou 10, p.o. za rok 2015
vnitřní směrnici č. 1/2016 – Směrnici pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“,
s účinností od 1.5.2016
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. P 04/2016 mezi městem a Jiřím Třináctým týkající se
PD pro havárii kanalizace (trasa pouze 50m)
přijetí dotace ve výši 25 tis. Kč z rozpočtu Jm kraje z dotačního programu „Podpora
rodinné politiky na úrovni obcí“, na zakoupení hrnčířského kruhu pro Ekocentrum
Trkmanka, bude sepsána smlouva
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje na akci „Velkopavlovické
meruňkobraní“
z dotačního
programu
pro
poskytování
dotací
v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2016 ve výši 50 tis. Kč
přijetí dotace ve výši 100 tis. Kč z Vinařského fondu ČR na realizaci projektu
„Velkopavlovické vinobraní 2016“
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení architektonické studie – NOVÝ HŘBITOV (OZ Z43),
mezi městem a Ing. arch. Pavlem Kleinem
uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování VP_2016_89295 mezi městem a OSA
pro práva k dílům hudebním, z.s.
vybudování parkoviště pro 3 osobní auta pacientů před RD ul. Pod Břehy č. 9,
ze kterého stavebními úpravami vznikne ordinace praktického lékaře pro dospělé, s
podmínku, že s PD musí souhlasit Policie ČR a že auta nebudou stát na chodníku a
omezovat tak chodce, dále schválili vybudování zpevněné plochy na náklady města u
místní komunikace vedoucí k penzionu André, pokud žadatelé přispějí finanční částkou,
budou jim 2 parkovací místa rezervována po dobu 1 roku (do vybudování parkoviště
před ordinací)
poskytnutí městského autobusu na přepravu dětí na letní dětský tábor Kdousov a
Morávka za cenu 20Kč/km, včetně DPH (ostatní poplatky zůstávají v plné výši)
uzavření pachtovní smlouvy lok. Nadzahrady pozemku parc.č. 7257 o výměře 571m2,
k.ú. Velké Pavlovice, za účelem zemědělského využití
uzavření pachtovní smlouvy lok. Zemník pozemku parc.č. 5417 o výměře 879m2, k.ú.
Velké Pavlovice, za účelem zemědělského využití
uzavření pachtovní smlouvy pozemku parc.č. 5504 o výměře 1204m2 k.ú. Velké
Pavlovice, za účelem zemědělského využití
uzavření pachtovní smlouvy části pozemku parc.č. 4881 o výměře 1315m2 k.ú. Velké
Pavlovice, za účelem zemědělského využití
uzavření pachtovní smlouvy pozemku parc.č. 4467/1 o výměře 48m2, k.ú. Velké
Pavlovice, za účelem zemědělského využití
uzavření nové nájemní smlouvy mezi Městem Velké Pavlovice a TJ Slavoj Velké
Pavlovice, Hodonínská 2 (přeparcelizace území), vše v k.ú. Velké Pavlovice:
pozemku parc.č. 672/1 ostatní plocha o výměře 14 737 m2, dvou oplocených tenisových
kurtů výměry 675,25 m2 umístěných na pozemku parc.č. 672/1

-

pozemku parc.č. 672/4 o výměře 146 m2 včetně budovy na tomto pozemku obsahující
šatny pro sportovce, sociální zařízení a společenskou místnost
pozemku parc.č. 675 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m2, pozemku parc.č. 677
jiná plocha o výměře 145 m2, pozemku parc.č. 678 ostatní plocha o výměře 2 035 m2,
pozemku parc.č. 679/3 ostatní plocha o výměře 2 385 m2, pozemku parc.č. 679/4
ostatní plocha o výměře 2 061 m2, pozemku parc.č. 699 ostatní plocha o výměře 7 453
m2, pozemku parc.č. 700 ostatní plocha o výměře 291 m2
výstavbu novostavby hospodářského stavení ve dvoře RD Nádražní 48
umístění buněk „Zázemí a klubovna letiště“ na pozemku parc.č. 7989, k.ú. Velké
Pavlovice
PD „Bořetice – Velké Pavlovice – optické propojení“ a souhlasí s umístěním optického
kabelu do pozemků města: 8207, 8206, 8180, 8123, 8045, 8055, 8030, 7995 a 7994,
k.ú. Velké Pavlovice

