
 

       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 32/15 
 

 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 19. listopadu 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, Jitka Krátká - tajemník 

 

 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 
Z činnosti MěÚ 

 

-     projednala návrh na spolupráci města se spol. NETCOM při budování optické sítě ve   

      V.P., členové RMě k posouzení požadují doplnit nabídku o informace, jaké služby bude  

      firma občanům poskytovat a kolik si bude účtovat - pro lepší informovanost navrhuje  
      pozvat Ing. M. G. na příští zasedání RMě, dále navrhuje oslovit O2, zda nemají  

      zájem na zasíťování města optickým kabelem 

- informace o schůzce podnikatelů ve věci vybudování informačního systému ve městě – 

příprava návrhu jednotného informačního systému a řešení směrovek umístění ulic – 

sladit dohromady 

- informace o získané dotaci na opravu umělého povrchu venkovního hřiště u školy 
z rozpočtu JM kraje ve výši 450tis. Kč – zastupitelstvo kraje schválilo, následovala 

diskuze o údržbě a využití hřiště, za účelem řešení tohoto problému - návrh pozvat 

ředitele gymnázia na příští zasedání RMě 

- informace o schůzce na SFŽP v Praze –  jednání ve věci korekce na dvorní stavení E.T., 

jednání o využití E.T. ostatními organizacemi města 
- odkup pozemků - odkoupení pozemku městem pod parčíkem u Nádraží od Českých 

drah, jednání s majiteli pozemků pod veřejným prostranstvím křižovatka ul. B. Němcové 

a ul. Hlavní – majitelé souhlasí s cenou 100,-Kč/m2, bude připravena kupní smlouva 

- informace o prodeji pozemků v podnikatelské zóně 

- příprava PD akce Byty pro seniory etapa II., nutné přeložení přípojky plynu, vody a 

elektriky k RD p. J. M., jednání příští týden 
- jednání o koordinaci PD na opravu komunikace ul. Tovární a studií na výstavbu RD za 

Drůbežářskými závody, včetně řešení inženýrských sítí v dané lokalitě 

- příprava kalendáře kulturních, sportovních a společenských akcích ve městě v příštím 

roce 

- zápis hlavní inventarizační komise z projednání výsledků prvotní inventury hmotného 
majetku Města Velké Pavlovice ke dni 30. 9. 2015, dále projednala a vzala na vědomí 

návrh likvidační komise na vyřazení opotřebovaného majetku města 

- pozván na jednání RMě vedoucí Služeb města, informoval o činnosti:  

- v letošním roce zahájení rekonstrukce chodníku v ul. V Sadech a výpomoc při 

výměně vodovodu, v příštím roce dokončení, budování podkladu pod umělý povrch 

na hřišti u školy, terénní úpravy, chodník a parkoviště u školy, petangové hřiště a 
závlahy v lesoparku, parkovací stání a kryty na popelnice u E.T., chodníky na 



kynologickém cvičišti, výpomoc při rozšíření IS Padělky, zednické práce po výměně 

oken v bytě č. 3 BD Bří Mrštíků 2 

- v současné době výkopové a pomocné práce při výměně vodovodu a přepojování na 

ul. Nádražní, výsadba stromů, oprava chodníku na Zelnicích  

- dotaz na strojové vybavení, návrh sestavit seznam chybějících strojů a zařízení, 

diskuze o možnostech řešení zázemí Služeb města (dvůr radnice nebo hala na 
pozemku za ZUŠ) 

- přednesení stížností občanů o neuklizení listí, informace o převodu Sběrného dvora 

k 31.12.2015 od DSO Čistý Jihovýchod na Město V.P. – diskuze 

 

 
Informace ze školství 

 

- Ing. Procházka seznámil členy RMě se situací ve školství a s žádostí ředitele navštívit 

jednání RMě. Ředitel ZŠ členy RMě informoval:   

- o inventarizaci ve škole a požádal zřizovatele o určení zástupce zřizovatele do 

likvidační komise v r. 2015 
- o komunikaci mezi školami (ZŠ a Gymnázium), o kalkulaci stravného, o 

rozpočítávání energie mezi školami 

- starosta informoval o nabídce na zabudování tepelných čerpadel v objektech města, 

úvaha o vybudování samostatných kotelen pro každou školu  

- diskuze o optimalizaci a jednoduchosti účtování energií města včetně všech 
příspěvkových organizací – úkol prověřit optimalizaci energií, případně dle nabídky 

sjednotit dodavatele energií  

 

Různé a žádosti 

 

- zabývala se žádostí majitelky RD Střední 6 a některých majitelů RD na ul. Střední o 
odstranění dopravní značky „zákaz zastavení“ na ul. Střední, důvodem je, že parkující 

automobily brání příjezdu k jejímu RD, RMě se současně zabývala i jiným názorem 

občanů trvale bydlících na ul. Střední 

- projednala žádost o zpevnění parkoviště na ul. Hlavní na pozemcích parc.č. 292 a 

295/1, k.ú. Velké Pavlovice, důvodem je splavování materiálu z pozemku, vyznačení 
parkovacích míst, využití pro trvale bydlící i pro ostatní návštěvníky - bude zařazeno do 

plánu akcí, realizace zatím není známa, bude provedeno místní šetření  

- zabývala se návrhem pana J. K., v souvislosti se služebností na pozemek u 

autobusového nádraží (vyúčtování akce Mobility I), směnit pozemky města za pozemky p. 

J. K. – bude svoláno jednání za účelem dohody o směně pozemků a o mimosoudním 

vyrovnání 
- informace o podání žaloby na Město V.P. k soudu p. S. P. – nezaplacení odškodného za 

úraz na chodníku (rozhodnutí IV/2015 ZMě 5.3.2015) – předáno k vypracování 

stanoviska spol. DAS – právnické zastoupení 

- opětovně projednala žádost o vykácení lípy u RD Hlavní 32 – RMě doporučuje zatím 

nekácet, řešit příští rok spolu s akcí Mobility II – v souvislosti s výstavbou chodníku 
úprava zeleně 

- informace o konání valné hromady TJ Slavoj – nutnost komplexního vyřešení a 

vybudování závlahového systému kurtů i celého sportovního areálu (letos nedostatek 

vody), návrh provést průzkum podloží – úkol oslovit způsobilou firmu k podání nabídky 

na průzkum vrty 

- návrh vypsat výběrové řízení na účetní pro všechny příspěvkové organizace – úkol svolat 
do 15. 12. schůzku zástupců z RMě, z PO, ekonoma a účetní 

- připomínka úpravy regulátoru plynu u sokolovny, který je zakryt maskovací sítí  

- návrh zabývat se umístěním kontejnerů ve městě, některé jsou na nevhodném místě, 

část kontejnerů na bioodpad bude přes zimu odvezena na sběrný dvůr 

- připomínka dokončení chodníku a VO na ul. Nám. 9. května – bude zahájeno příští 
týden 

 



     

Rada města schvaluje: 

 

                         

- trvá na svém původním rozhodnutí umístit přeložku el.vedení NN do kabelu od Vrbové 

uličky ZAF od č. uličního 52 po uliční číslo 68 (informace o přípravě akce – kabelizace 
NN na Hlavní od sokolovny po Vrbovu uličku, návrh přiřadit přeloženi u Křičky k tomuto 

projektu, prodloužení trasy) 

- zpracování PD na výsadbu veřejné zeleně v návaznosti na dokončenou KPÚ a Plán 

společných zařízení, v příštím roce možnost získání dotace na realizaci, na vypracování 

PD bude předložen návrh smlouvy  
- nabídku a uzavření smlouvy se spol. MaD Projekt s.r.o. na vypracování PD na 

cyklostezku v katastru Velké Pavlovice směr na Velké Bílovice 

- zástupce zřizovatele do likvidační komise inventur v ZŠ v r. 2015 

- uzavření MŠ v době zimních prázdnin od středy 23. 12. 2015 do pátku 1. 1. 2016, 

provoz bude obnoven od pondělí 4. 1. 2016 

- PD za cenu 18.600,- Kč, na zastřešení terasy u rybářské klubovny, bude provedeno 
prodloužení stávajícího zastřešení  hlasování pro 4, proti Dostoupil 

 

 

 

Rada města neschvaluje: 
 

- odstranění, příp. posunutí dopravní značky „Zákaz zastavení“ v ulici Střední, požadavky 

občanů nejsou jednotné (viz dříve požadavek jednosměrky, po čase požadavek na její 

zrušení) 

 

 
 

 

 


