
 

       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 22/15 
 

 

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v pondělí 29. června 2015  

ve 13:00 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: Ing. Pavel Procházka, Petr Hasil, Ing. Dušan Bedřich, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil  
 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

 
Z činnosti MěÚ 

 

- návrh na odvolání ředitele ZŠ Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvkové organizace, k 29. 6.2015  

- informace o stížnosti na vykácený strom Sakura za obchodem p. Crháka – bude řešeno odborem ŽP 

MěÚ Hustopeče 

- informace o postupu výstavby chodníku V Sadech – dokončena výměna vodovodního řadu, umístění 
chrániček pro VO, telefony, osazování obrubníků, nově budovaný chodník i přechody budou mít 

bezbariérové prvky  

- příprava budování vodovodu na Padělkách 

- žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků – ul. Nádražní. Ul. Nám. 9. května a Hlavní (z programu 

Mobility) - úprava žádosti o dotaci, vypuštění problémového pozemku, podání žádosti v příštím roce 
- zateplení gymnázia a sportovní haly – tento týden dokončování podhledů sportovní haly 

- dokončování přístavby ET, soupis víceprací 

- nástup strážníka Mě PO Stanislava Prachaře st. dne 1. 7. 2015 

- o prázdninách nástup brigádníků 

- informace o jednání ve věci nákupu pozemku na ulici Tovární a ve věci nájmu garáže na autobusovém 

nádraží za účelem vybudování WC 
 

 

Různé a žádosti 

 

- projednala likvidaci starého přechodu pro chodce u Sokolovny 
- příští zasedání RMě se bude konat ve čtvrtek 9. 7. 2015 

 

                  

                                                                                                                                                                          

 

Rada města schvaluje: 
 

- pořádání hodovní diskotéky v areálu TJ Slavoj dne 16. 8. 2015 od 21.00 do 04.00 hodin 

- poskytnutí finančního daru Klubu důchodců 

- vybudování oplocení areálu společnosti Berendsen Textil Servis s.r.o. v podnikatelské zóně, 

s podmínkou uzavření dohody s vlastníky inženýrských sítí – vodovodu, kanalizace a plynovodu (VAK 
Břeclav a.s. a JMP Brno) o zajištění přístupu, oprav a údržby těchto sítí a případném přemístění 

hydrantu 

- prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 1 Bří Mrštíků 2, Velké Pavlovice  

 

 

 

 


