Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 50/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 14. června 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:
Petr Hasil, Ing. Roman Halm, Ing. Ladislav Hádlík, Josef Dostoupil
Omluveni: Jiří Otřel
Zapisovatel: Jitka Krátká – tajemník MěÚ
Rada města projednala a bere na vědomí:
Z činnosti MěÚ
-

návrh rozpočtového opatření 4/2016, které bude předloženo k projednání na zasedání
ZMě 28.6.2016
informace o jednání se Státním pozemkovým úřadem ve věci námitky vznesené vlastníky
pozemků na nezapsanou duplicitu pozemků, bude řešeno směnou s městem
zabývala se rozpracovaností nerealizovaných staveb (účet 042), návrh seznamu na
vyřazení z majetku projektů nerealizovaných staveb
informace o pasování dětí (prvňáčků) na čtenáře v knihovně 16.6.2016
ohlášení ohňostroje 24.6.2016 v čase 19.00 – 21.00 hod. na Vinařském penzionu André
informaci Moravské Agry a.s. o odstoupení od záměru výstavby kravína v trati Hlaviny
z důvodu změny koncepce rozvoje společnosti
sdělení ředitele Gymnázia o vyhlášení ředitelského volna dne 30.6.2016 z organizačních
důvodů
doporučuje ZMě schválit nabídku darovat městu pozemek parc.č. 8602 o výměře 158m2,
k.ú. Velké Pavlovice, pozemek se nachází u skládky Hantály
informace o prodeji pozemků (zahrad) za rodinnými domky V Údolí
úprava komunikace a plochy u kostela – je vydáno stavební povolení, bude řešeno spolu
s investiční akcí Mobility II., zabývala se návrhem vybudovat parkoviště pro osobní auta
u křižovatky Nádražní, Tovární za benzínovou pumpou
návrh PD na revitalizaci dětského hřiště u kostela
informace o závadách na objektu BD B. Němcové 25, zatékání do garáží, v podzimních
měsících bude ve dvoře odkopáno zdivo, provedena oprava izolace
informace o počtu přihlášených dětí v MŠ, o její kapacitě (100 dětí dle OHS), přihlášeno
o cca 20 dětí více, úvaha o možnosti zvýšení kapacity MŠ
upozornění na propadlou veřejnou plochu u MŠ a propadlou vozovku kolem kanálu na
ul. Pajerka
volné pobíhání psů v katastru města mimo zastavěnou část, po polích a ve vinohradech,
bude předáno MěPO
Různé a žádosti

-

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí vydaný 1.6.2016, ročník 14, částka 2
možnost propachtování zemědělských pozemků spol. ZEMOS a.s., byly určeny pozemky
k vypsání záměru

-

žádost o povolení hudební produkce Prachaře Stanislava ml. u kostela, bude řešeno
v příští RMě

Rada města schvaluje:
-

-

Plán inventur na rok 2016 ke dni 30.9.2016, v termínu od 17.10 do 28.10.2016,
jmenování členů inventarizačních komisí
životnost v délce 50ti let opravené a do majetku zařazené kanalizace DN 300 délka 50m
na ulici Nádražní, z důvodů odpisů majetku
přijetí dotace ze SFŽP ve výši 598.907,16 (vícepráce) na projekt „Zvýšení kapacity pro
EVVO na Ekocentru Trkmanka“
přidělení bytu pro seniory 2+kk v ulici Bří Mrštíků 22
zvyšování nájmů v bytech, kde je nájemné 47,80 Kč/m2
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Hlavní 89 od 1.7.2016 do 30.6.2017
prodloužení nájemních smluv na byty od 1.7.2016 do 30.6.2017: byt č. 3 - Nová 2,
byt č. 3 - Trávníky 8, Byt č. 4 – BM 2, Byt č. 4 – Nádražní 7, byt č. 1 – Tovární 8
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, BM 2 od 1.7.2016 do 30.9.2016, pokud do
30.6. zaplatí dlužné nájemné
rekonstrukci bytu č.3 ulice Nová 2, na náklady současného nájemce
dodatek č. 2 k Pracovnímu řádu města týkající se úpravy pracovní doby v měsících
červenec a srpen z pevně rozvržené týdenní pracovní doby na pracovní dobu pružnou
přijetí dotace ve výši 50% nákladů na zajištění úspory spotřeby el.energie VO
uzavření okolí sokolovny v době konání Hodů 2016 v neděli, pondělí a úterý, v době
Vinobraní 2016 v pátek večer a v sobotu
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 002/LBAA-002/2016 mezi městem a spol.
STRABAG a.s. na úpravu celkové ceny díla Velké Pavlovice – Bezbariérová úprava
chodníků, ulice Nádražní
uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro provedení stavby „Zastřešení
podia u sokolovny ve Velkých Pavlovicích“ mezi městem a Ing. arch. Janem Tesařem
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení znaleckého posudku pro ocenění majetkového
podílu města ve spol. Vinné sklepy Fr. Lotrinského
uzavření smlouvy o vystoupení hudebního tělesa Hradišťan na Vinobraní 2016
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem a RWE GasNet, s.r.o. na stavbu
přeložky STL plynovodu na ulici Bezručova Velké Pavlovice
smlouvu o zřízení věcného břemene pro umístění inženýrských sítí (přípojka vodovodu,
přípojka elektriky, přípojka plynovodu) k RD č.p.1036
smlouvu o zemědělském pachtu pozemku parc.č. 4995 výměra 1644 m2, k. ú. Velké
Pavlovice za účelem zemědělského využití
opravu kanalizační přípojky a rozšíření parkového stání na pozemku parc.č. 297/1, k.ú.
Velké Pavlovice v ulici Pod Břehy u RD č.p.613, po dokončení kanalizační přípojky bude
pozemek uveden do původního stavu, parkovací stání bude provedeno z rozebíratelného
materiálu
vybudování zastřešeného uzavřeného průjezdu na ulici Nádražní:
do dvora RD, č.p. 789, na pozemku parc.č. 797, k.ú. Velké Pavlovice
- do dvora sousedního RD č.p. 801, na pozemku parc.č.799, k.ú. Velké Pavlovice,

Rada města neschvaluje:
-

nabídku spol. IVIMEDIA, s.r.o. na presentaci kulturních a turistických aktivit města na
televizní obrazovce v obchodním centru v Brně
zapůjčení dřevěného uzavíratelného prodejního stánku na letní sezónu 2016 (červen –
srpen) – v průběhu letní sezóny je stánek využíván pro akce pořádané městem a jeho
zřízenými organizacemi

