
 

       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 23/15 
 

 

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 9. července 2015  

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: Ing. Pavel Procházka, Petr Hasil, Ing. Dušan Bedřich, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil,     
               Jitka Krátká - tajemník 

 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 
 

Z činnosti MěÚ 

 

- informace o situaci na Základní škole, diskuze o dalším postupu řešení 

- návrh na provedení kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb. v platném znění o finanční kontrole ve veřejné 

správě ve všech příspěvkových organizacích města  
- informace o jednání s Českou spořitelnou o přemístění provozovny na nové náměstí, informace o 

zahájených stavebních pracích na objektu sýpky 

- informace o kolaudaci přístavby Ekocentra Trkmanka - termín místního šetření kolaudace přesunut 

na 28. 7. 2015, oficiální otevření plánováno na 29. 7. 2015 

 
 

Informace o činnosti Ekocentra Trkmanka  

 

- ředitelka Ekocentra Trkmanka podala informace o činnostech příspěvkové organizace v loňském 

roce, o programech pro jednotlivé skupiny žáků a dětí, pobytových táborech, ekologických a 

výukových programech pro různé typy obyvatelstva, informace o naplnění ubytovacích kapacit, 
informaci o rozpočtu, hospodaření a vybavení E. T., diskuze o propagaci E. T. a přípravě programů 

v souvislosti s dokončením přístavby E. T. Informace o průběhu Meruňkobraní 4. 7. 2015 - cca 500 

prodaných vstupenek, ziskový výsledek 

 

 
Různé a žádosti 

 

-    Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje částka 9, 164. Nařízení Jihomoravského kraje,     

     kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku   

     požáru - požadavek na vypracování vyhlášky zákazu ohňostrojů ve městě 

- Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí ročník 12, částka 3 vydaný 23. 6. 2015 
- podnět Šlechtitelské stanice V. P. na pořízení změny ÚPD – změna vinic a orné půdy na plochy pro 

občanskou vybavenost a plochy smíšené, vinné sklepy, rekreace – částečná úhrada financí 

- žádost Rybářského svazu o vybudování přístřešku u rybárny – požadavek na předložení rozpočtu na 

jeho vybudování  

- vyjádření ke stavbě přístřešku pro osobní automobily u novostavby RD na Padělkách – bude 
provedeno místní šetření 

- žádost o odkoupení části pozemku KN parc.č. 619/1, k.ú. Velké Pavlovice – bude provedeno místní 

šetření 

- žádost o úpravu (zpevnění) stěny za RD – bude provedeno místní šetření 

 

 
 



 
 

Problematika školství 

 

-    jako hosté byli přizváni členové ZMě - starosta je informoval o aktuální situaci ve školství 

- informoval o průběhu kontrol příspěvkových organizací zřizovatelem dle zák. č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole, kontroluje se vždy rok zpětně, nebylo zjištěno žádné pochybení.  

- RMě přijala opatření: pověřuje ekonoma města k vykonání finanční kontroly za I. pololetí 2015 se 

zaměřením na kontrolu vnitřních směrnic podpisování finančních transakcí u všech příspěvkových 

organizací. Nutno zavést třístupňový systém podpisů. RMě navrhuje, aby se kontroly zúčastnili 

někteří členové ZMě a členové finančního výboru 

- diskuze o možnosti další existence příspěvkových organizací – ZŠ a Gymnázia, možnost sloučení v 
jednu příspěvkovou organizaci nebo ponechání dvou příspěvkových organizací jako dosud a vypsání 

výběrového řízení na ředitele ZŠ  

 

  

Rada města schvaluje: 

                 
- smlouvu zprostředkování převodu vlastnického práva k nemovitostem (zprostředkování projede 

pozemků v podnikatelské zóně) 

- smlouvu o právu k provedení stavby – přestavba místnosti v dvorním traktu studovny Ekocentra 

Trkmanka  – vestavba WC a výlevky 

- smlouvu o budoucí smlouvě na provozování vodovodu – prodloužení vodovodu v lokalitě Padělky 
- sazby pro placení věcného břemene v případě výstavby chodníků ve městě na cizích pozemcích: při 

výstavbě chodníku na cizím pozemku do 30m2 – platba 1.000,- Kč jednorázově, pokud výstavba 

chodníku bude na větší ploše než 30m2 – 30,- Kč/m2 jednorázově 

- stavbu „Pobočka KB Velké Pavlovice dle NBC – úprava vstupu“ – úprava schodiště a vstupu do 

pobočky KB 

- žádost o udělení výjimky pro pořádání veřejné akce s produkcí živé či reprodukované hudby a žádost 
o pronájem plochy nebo sloupů VO pro účely reklamy na tuto akci - konání dne 25. 7. 2015 na hřišti 

za kostelem od 17.00 do 23.00 hodin 

- vybudování přístřešku v areálu Kynologů ve spolupráci s Kynologickým svazem 

- pověření ekonoma města k vykonání finanční kontroly za I. pololetí 2015 se zaměřením na kontrolu 

vnitřních směrnic podpisování finančních transakcí u všech příspěvkových organizací společně se 
členy finančního výboru a určenými členy ZMě 

- ponechání retardéru v ulici Pod Břehy do doby vybudování plánovaného ostrůvku (po pozemkové 

úpravě a dořešení vlastnických vztahů k pozemkům), příprava a realizace vybudování ostrůvku cca 

2016) 

 

 
 

Rada města neschvaluje: 

 

- příspěvek na pořízení motorové sekačky pro Společenství pro dům Bří Mrštíků 886/4 za účelem 

údržby okolních ploch 
 

 

 

 

 

 

 


