Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 55/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 9. srpna 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, Ing. Ladislav Hádlík, Josef Dostoupil
Zapisovatel: Jitka Krátká – tajemnice MěÚ
Rada města projednala a bere na vědomí:
Z činnosti MěÚ

-

-

- zprávu auditorské firmy, která prověřovala hospodaření Města Velké Pavlovice za roky
2013 až 2015, na základě doporučení auditorské firmy uložila starostovi města zabývat
se řešením zjištěných nedostatků, zveřejnit zprávu z kontroly na webových
stránkách města a ve Velkopavlovickém zpravodaji
příprava zadávacího řízení pro dotační akci Mobility II.
příprava směrnice k rozpočtovému hospodaření města
informace o 3 nabídkách na dodání hracího prvku na dětské hřiště u kostela, cena je
nižší než přislíbená dotace, nabízí se možnost pořízení některého dalšího hracího prvku
odstoupení firmy ELECTROSUN, s.r.o. od zakázky „Snížení energetické náročnosti VO“
z kapacitních důvodů
informace o změně dopravního značení v ul. V Údolí, v souvislosti s dopravní situací a
parkováním automobilů ve městě řešili členové RMě zřizování parkovacích míst před
ubytovnami a u RD – bude zjištěno na zdejším SÚ
příprava rozpočtu na rok 2017 - na příštím zasedání podat návrhy investičních akcí,
které by se měly v následujících letech realizovat
informace o jednáních ve věci výkupu (zřízení věcných břemen) pozemků pod chodníkem
ul. Nádražní – kolaudace a závěrečné vyúčtování,
záměr navýšit kapacitu - rozšířit MŠ, do budoucna bude, dle zákona, nutné umístit i děti
dvouleté, nabízí se několik možností, bude osloven projektant, který by měl navrhnout
možné varianty k řešení
informace manželů S. a J. C. o investičních záměrech (rekonstrukce a výstavba sklepa a
lisovny, prodejny), plocha pozemku nutná ke stavbě bude změřena, oplocena, bude
uzavřena nájemní smlouva na dobu 2 roky, volná plocha pozemku bude upravena
k dalšímu možnému využití
informace o modelech letadel létajících nad dvorky u RD a zahradami, tzv. drony, důvod
může být i tipování pro trestnou činnost
návrh přidělovat zájmovým organizacím a spolkům finance formou dotací s vyúčtováním
ne formou daru, bude nutné připravit směrnici pro schvalování dotací
návrh na úpravu směrnice SKF
návrh zadat vypracování PD na vybudování výtahu na radnici – v rámci projektu
Mobility a pověřuje starostu k oslovení projektanta za účelem podání nabídky
RMě se zabývala vybudováním pódia a přístřešku u sokolovny, bude provedeno místní
šetření, zaměřena plocha pro pódium a přístřešek, následně pak bude domluvena
schůzka s projektantem Arch. Tesařem

-

-

ředitel ZŠ a Ing. J. Novák seznámili RMě s vypracovanou směrnicí ZŠ na zadávání
veřejných zakázek a informováni o průběhu výběrového řízení na „Revitalizace IT sítí
v ZŠ“ a na „Opravu kanalizace a šaten u sportovní haly ZŠ“, informace o nutnosti
upravit zřizovací listinu ZŠ a rejstřík škol, stále je veden Školní klub, který fyzicky
neexistuje, informace o průběhu jednání soudu v Břeclavi ve věci kauzy bývalého
ředitele ZŚ
informace o záměru poskytnutí bezplatné výpůjčky 2 mechanických hrnčířských kruhů
příspěvkové organizaci města Ekocentru Trkmanka, tyto hrnčířské kruhy jsou majetkem
ZŠ, město tímto majetkem nedisponuje
pověření starosty k účasti a jednání na poradě učitelů ZŠ
Zápis likvidační komise o vyřazení majetku dle návrhu likvidační komise a v souladu
s pravidly o provádění vyřazování a likvidace movitého majetku města
informace o kontrolách v příspěvkových organizacích města prováděných městem, jako
jejich zřizovatelem
termín jednání ZMě - 20.9.2016 v 18.00 hod.

Různé a žádosti
-

informace o pokračující výstavbě RD na Padělkách v souvislosti s dotací na inženýrské
sítě a nutností v roce 2019 doložit dokončenou výstavbu 33 bytů – vlastníci pozemků
budou vyzváni k zahájení stavby, rozestavěné domky k urychlení kolaudace
žádost o odkoupení pozemku před RD ul. Hlavní č.p. 134 za účelem dobudování
zastřešeného vstupu do RD – RMě doporučuje ZMě část pozemku odprodat
žádost o odkoupení pozemku parc.č. 2016/2 a části pozemku 1995/1, k.ú. Velké
Pavlovice, za sklepem žadatelů na ul. Starohorská, za účelem opravy sklepu, odprodej
RMě doporučuje
připomínky občanů na vysokou rychlost automobilů na ulici Hlavní a s tím spojenou
hlučnost jedoucích aut po kostkách, projednala návrh na zapůjčení a umístění radaru a
informace o dopravě a dodržování rychlosti ve městě obecně

Rada města schvaluje:
-

-

nabídku spol. Rušar mosty, Brno na vypracování mostních listů (pasportů mostů) přes
Trkmanku ke stavebninám, ke Šlechtitelce a mostku u Zastávky
přidělení zakázky na „Snížení energetické náročnosti VO“ uchazeči Peteru Havelkovi,
Ořechová 4, V. Pavlovice, který se umístil na druhém pořadí s cenou 1.970.715,80 Kč
bez DPH
uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Peterem Havelkou, Ořechová 4, V.
Pavlovice na „Snížení energetické náročnosti VO“
výpověď z bytu v bytovém domě nájemníkům, kteří dluží nájemné za 3 měsíce
obnovení a počet výtisků brožury Modrých Hor – celkem schválila 4.000 výtisků
vyřazení opotřebovaných a zastaralých knih z evidence knihovny a návrh nabídnout je
k prodeji mezi veřejnost, za jednotnou cenu 10,- Kč za knihu, prodej se uskuteční ve
dnech 25. – 26. 8. 2016 od 10.0 – 18.0 hod., neprodané knihy budou odevzdány do
sběru
smlouvu o spolupráci mezi městem a VaK Břeclav a.s. při opravě vodovodního řadu v ul.
Hlavní a Náměstí 9 května, potrubí HDPE DN 100 a 150mm, celkové délky 532,1m
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330039553/001 mezi městem a
E.ON Distribuce, a.s., pro kabelové vedení NN „V. Pavlovice, rozš. kNN, Trsťan“
vybudování parkoviště pro dva osobní automobily před RD na ul. Ořechová 258/13,
parkoviště musí být vybudováno z rozebíratelného materiálu, z důvodu případné havárie
inženýrských sítí které mohou být umístěny v pozemku.
rekonstrukci kanalizační přípojky vedoucí do RD ul. Starohorská 800/12, na pozemku
parc.č. 1995/11, k.ú. V. Pavlovice, který je v majetku města, kanalizace je ve špatném
technickém stavu, investorem je žadatel

Rada města neschvaluje:
-

pronájem pozemku ve vlastnictví města na dobu 5 a více roků o ploše cca 500m2 za
účelem provozování stánkového prodeje točené zmrzliny
umístění reklamních panelů na stožáry VO ve městě

