
 

MMěěssttoo  

VVEELLKKÉÉ  PPAAVVLLOOVVIICCEE  
 

              Výpis z usnesení č. 1/14 
 

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 5. listopadu 2014  

v 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. 
 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

Z činnosti MěÚ  
- termíny zasedání RMě 1 x za 14 dnů ve čtvrtek ve 13.00 hodin 

- návrh na zasílání usnesení RMě členům ZMě, vypuštění bodu o jednání RMě z programu zasedání 

ZMě, návrh zasílání pozvánek i materiálů na ZMě elektronicky – úprava jednacího řádu ZMě 

- návrh na zřízení finančního a kontrolního výboru 

- zřízení komisí RMě: přestupková, výstavby, školská, ŽP + zemědělská, kultura + sport + cestovní 
ruch 

- návrh kompetencí a náplně činností obou místostarostů 

- informace o odměnách neuvolněných členů ZMě 

- návrh na nového kronikáře 

- návrh na nového šéfredaktora Velkopavlovického zpravodaje 

- výsledky jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku: 
„Novostavba dvorního křídla Ekocentra Trkmanka“ – 6 nabídek, základní hodnotící kritérium 

pro zadání VŘ - nejnižší nabídková cena, ceny jsou bez DPH: 

1. DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město   10.969.290,80 Kč 

2. RENOVA st. a obch. spol. s.r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín  11.438.404,57 Kč 

3. MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno    12.405.381,- Kč 

4. V & H, s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod   13.499.999,- Kč 
TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 00 4 -  

5. SKR stav, s.r.o. Nováčkova 18, 614 00 Brno    14.784.945,18 Kč 

6. F K B, a.s., Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav   14.870.447,- Kč 

 

- kulturní a společenské akce uskutečněné do konce roku 2014 
- informace o dotačních akcích „Zateplení Gymnázia a sportovní haly“, Revitalizace veřejné zeleně II, 

chodník Mobility I. (Dlouhá) a chodník Pod Břehy  

- přípravu projektů – chodník Mobility II. (Hlavní) a chodník na ul. Nádražní 

- přípravu výběrového řízení na strážníka MěPO V.P. 

 

Různé 
- informaci o konání cca 7 min. produkce (ohňostroj s hudbou) u Šlechtitelské stanice v pátek 7. 11. 

2014 mezi 21.30 – 21.40h.  

 

 

Rada města schvaluje: 
 

- uzavření smlouvy o dílo se spol. DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město na vybudování 

Novostavby dvorního křídla Ekocentra Trkmanka za cenu 10.969.290,80 Kč bez DPH 

- uzavření smlouvy o dílo se spol. DOMOEKO, spol. s r.o., s JB., pro výkon stavebního dozoru na 

stavbu Novostavba dvorního křídla Ekocentra Trkmanka,  

- počet výtisků knihy o současnosti Města Velké Pavlovice v nákladu 1.000,- ks 
- použití znaku města Velké Pavlovice u stánků vinařů (Buchtovi a Helena) na IV. ročníku 

Svatomartinských slavností v Praze   

 

                


