Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 48/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 17. 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 SÚ informoval o povolování záměru spol. Moravská Agra a.s. - výstavba
skleníků v těsné blízkosti areálu Moravské Agry a bioplynové stanice, ze které bude pro
skleníky využíváno teplo, informace o rozporu mezi Ministerstvem zemědělství a MMR
při umísťování zemědělských staveb dle ÚPD. Informace o terénních úpravách,
svahování, výstavbě zídek a zpevněných ploch kolem „Floriánku“, které provádí
Šlechtitelská stanice, o průběhu povolení stavebních úprav RD č.p. 320 na ul. Hlavní,
diskuze o povolování staveb a jejich souladu s ÚPD ve městě
nabídka na odkoupení akcií Sklepů Fr. Lotrinského za 100 tis Kč za 1 akcii, bude
učiněn dotaz na cenu vypracování znaleckého posudku ceny obvyklé
informace o jednáních a o valné hromadě spol. Zdravotní středisko Velké Pavlovice, s.r.o.
problém zatékání do sklepů na Zelnicích, diskuze o možných variantách nápravy,
nabídka na sanační opatření (105tis.Kč), bude proveden průzkum a seznam, do kterých
sklepů zatéká
informace o přípravě PD na revitalizaci dětského hřiště u kostela a přípravě
rekonstrukce vzduchotechniky a elektriky v MŠ
zasedání ZMě se bude konat v úterý 28. 6. 2016, příští zasedání RMě bude v pondělí 30.
5. 2016 ve 14 hodin, přizvána bude vedoucí knihovny a TIC Mgr. Růžičková a dále ve
věci prodeje pozemků v podnikatelské zóně Ing. Kovaříková
projednala navýšení příspěvku pro E.T. - připojení WiFi pro sokolovnu a dvorní stavení
ET firmou (propojení budov) NETCOM CZ s.r.o.
příprava demolice dvorního stavení na pozemku ZUŠ a případná nová výstavba učeben
ve dvoře
podklady pro stanovení nájemného pro splaškovou kanalizaci z podnikatelské zóny a
z ulice Hodonínské do ČOV p. Kubeši
Různé a žádosti

-

záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP 2016 na Gymnáziu, Velké Pavlovice, Pod
Školou 10, PO
záznam o metodické návštěvě Knihovny Velké Pavlovice
informace o programu ŠSV k výročí „115 let pro veřejnost a Den dětí“ ve dnech
9. 6. – 10. 6. 2016
termíny ohňostrojů v okolí ŠSV 3. 6. a 10. 6. 2016 ve 21:00 hod.
zabývala se žádostí o směnu pozemků parc.č. 7836 výměry 2.391m 2 za pozemek města
parc.č. 7847 výměra 3.212m2, oba pozemky v k. ú. Velké Pavlovice

Rada města schvaluje:
-

-

-

-

umístění a výstavbu skleníků na pozemcích parc.č. 7782, 7783, 7784/1 a 7784/2, v
k.ú. Velké Pavlovice v těsné blízkosti areálu Moravské Agry a.s. s tím, že vydané
rozhodnutí SÚ o povolení stavby bude v souladu se stanovisky a metodickými pokyny
nadřízených orgánů
umístění a výstavbu oplocení pozemku parc.č. 4649/414, k.ú. Velké Pavlovice a
napojení nájezdu do garáže RD Kopečky 30 na pozemku parc.č. 4649/380, k.ú. Velké
Pavlovice, bude provedeno z rozebíratelného materiálu z důvodu stávajících
inženýrských sítí umístěných v pozemku a jejich případné opravy
dokumentaci nástavby RD na ulici Ořechová parc.č. 2073, k.ú. Velké Pavlovice
i umístění nové kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 2057/1, k.ú. Velké Pavlovice
ukončení nájemní smlouvy mezi společností Zdravotní středisko Velké Pavlovice, s.r.o. a
městem na pronájem hospodářské budovy za zdravotním střediskem a zahrady, parc.č.
369 a 370, k.ú. Velké Pavlovice
uzavření kupní smlouvy na dodávku BP Toaletní kabiny TK (2438x3000x2590mm)
nákup zametacího vozu na úvěr a vypsání výběrového řízení na jeho pořízení, budou
osloveny 2 banky a požádány o nabídku podmínek úvěru, smlouva o úvěru bude
předložena ZMě 28. 6. 2016
nákup osobního automobilu Fabia Combi, k podání nabídky byly osloveny 4 společnosti,
nejvýhodnější nabídku dala spol. Agrotec a.s., Hustopeče s cenou 270 tis. Kč s DPH,
nákup bude proveden na leasing 36 měsíců, stará Fabia 1B9 3264 bude oceněna a
prodána
umístění reklamy Města Velké Pavlovice do katalogu Slovácko a Český turista, velikost
reklamy ½ stránky
záměr celkové rekonstrukce vysokotlakého plynovodu – VTL plynovodu DN 500 Brodské
– Velké Němčice pro vypracování PD
umístění stavby „Optický kabel NETCOM CZ – ulice Nádražní, Tovární, Za Dvorem,
Zahradní a lokalita Hlaviny v k. ú. Velké Pavlovice a uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcných břemen mezi městem a spol. NETCOM CZ s.r.o.
uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Jiřím Zálešákem na vypracování PD pro
provádění stavby „Domov seniorů II“, nová smlouva pouze pro 5 bytů (původní uzavřená
pro 8 bytů)
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jm kraje na „Nákup věcných
prostředků pro JSDH, repase čerpadla Tatra 148, revize DT, vysoušeč obuvi, rukavic“
smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Jm kraje na „Pořízení velkokapacitní
CAS“
uzavření dodatku pachtovní smlouvy části pozemku parc.č. 4641 o výměře 630m2 k.ú.
Velké Pavlovice za účelem zemědělského využití
uzavření pachtovní smlouvy části pozemku parc.č. 46544 o výměře 1000m2 k.ú. Velké
Pavlovice za účelem zemědělského využití
uzavření pachtovní smlouvy části pozemku parc.č. 6593 o výměře 657m2 k.ú. Velké
Pavlovice za účelem zemědělského využití
uzavření pachtovní smlouvy pozemku parc.č. 5198 o výměře 614m2 k.ú. Velké Pavlovice
za účelem zemědělského využití
spolupořadatelství města při přehlídce mužáckých sborů pod názvem „Jedú chlapci
z vinohradů“, která se uskuteční 29.5.2016 na E.T.
nákup koláčů pro presentaci města v rámci DSO Modré Hory na 19. ročníku veletrhu
Víno Delikatesy 2016 v Praze
finanční dar Klubu sportovního rybářství, o.s. ve výši 5 000,- Kč
dočasné umístění reklamy na pozemku parc.č. 7748, k.ú. Velké Pavlovice pro akci ŠSV
k výročí „115 let pro veřejnost a Den dětí“ ve dnech 9. 6. – 10. 6. 2016
spolupořadatelství města při akci „Den dětí“ dne 4. 6. 2016 spolu s. E.T.
výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ, navýšení počtu dětí ve čtyřech třídách o 1 dítě na třídu
oficiální doručovací adresu ZO ČZS Velké Pavlovice na Městském úřadě, adresa bude
sloužit k přejímání došlé pošty

-

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů mezi městem a
TextilEco a.s., Praha
zpevnění příjezdové cesty (ul. Čechova) ze zadní strany k pozemku parc.č. 2097, k. ú.
Velké Pavlovice štěrkem

Rada města neschvaluje:
-

návrh PD na změnu stavby-zvýšení objektu pro ubytování (výstavby 3 NP) o 3,69 m na
pozemcích parc.č. 2012 a 2013, k.ú. Velké Pavlovice v ul. Zelnice –
nepoměr
se sousedními stavbami
umístění dalšího kontejneru na použité oděvy pro TextilEco a.s.
příspěvek pro Centrum české historie, o.p.s. na spolupráci při vydání knihy „Anthropoid
– pravdivý příběh“, k 75. výročí seskoku skupiny Anthropoid a přípravě atentátu na
Heydricha (podpora místních spolků a organizací, nedostatek finančních prostředků)

