
 

       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 33/15 
 

 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 3. prosince 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, Josef Dostoupil, Jitka Krátká – tajemník,  

Omluveni: Ing. Roman Halm, Ing. Dušan Bedřich 
 

 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 
Z činnosti MěÚ 

 

-     zabývala se opravou místních komunikací ve městě a přípravou PD na rekonstrukci   

      ulice Tovární a U Zastávky 

- příprava informačního systému ve městě, informace o jednáních s občany ve věci 

odkupování pozemků pro vybudování silnice u Trkmanky 
- návrh projednat budoucí využívání pozemku nad rotundou (sklepem p. Crháka) 

- možnost parkoviště, chodník, zeleň 

- informace o školství, je svolána schůzka za účelem řešit jednotně účetnictví všech 

příspěvkových organizací, konat se bude ve středu 9. 12. 2015 ve 13.00 hod. – ředitelé 

příspěvkových organizací a vedení města  
- zabývala se návrhem rozpočtu na rok 2016, který bude projednáván na zasedání ZMě 

17. 12. 2015 

- informace o stavebních pracích na objektu Moravské Agry na sýpce a o jednání ve věci 

využití některých jejich objektů pro budoucí náměstí a autobusové nádraží – projednala 

návrh na umístění nového autobusového nádraží 

- zabývala se rekonstrukcí a budováním nového VO ve městě, umísťováním stožárů, 
typem svítidel 

- informace o činnosti spol. Hantály a.s. a průběhu valné hromady 

- informace o převodu majetku – Sběrného dvora od DSO Čistý Jihovýchod k 30. 12. 2015 

– smlouva bude předložena ZMě 

 
host Ing. Michal Grůza (požadavek z jednání minulé RMě) - informoval o nabízených 

službách pro občany města poskytovaných společností NETCOM CZ s.r.o., včetně 

porovnání se službami poskytovanými spol. O2 a porovnání cen, informoval o 

podmínkách pokládky optických kabelů a napojování objektů na optickou síť – RMě 

schvaluje spolupráci se spol. NETCOM CZ s.r.o. - bude připravena a předložena smlouva 

k projednání a následně PD včetně stavebního povolení na zasíťování  
 

 

 

 

 
 



Různé a žádosti 

 

- zabývala se prodloužením nájmu pozemků pod stánky na autobusovém nádraží (prodej 

zeleniny, prodej sýrů) – bude vypsán záměr, návrh pronájmu do 30. 6. 2016, smlouva na 

příští RMě  

- projednala podnět o pokácení 2ks borovic na pozemku města V.P. z důvodů stínění 
domu Zahradní 23 – bude provedeno místní šetření 

- projednala žádost o souhlas s umístěním sklepa v nezastavěné části města na pozemku 

parc.č. 6030 (po KPÚ), k.ú. V. Pavlovice – projednat v komisi výstavby, příští RMě 

- projednala žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1896, k.ú. Velké Pavlovice – pod garáží 

na ul. Zelnice ve vlastnictví žadatelky – RMě doporučuje ZMě prodej odsouhlasit, bude 
vyvěšen záměr 

- projednala žádost o odkoupení pozemků parc.č. 2226/2 a 2227, k.ú. Velké Pavlovice, 

pozemky slouží jako dvorek a zahrada a nachází se za RD - RMě doporučuje ZMě prodej 

odsouhlasit, bude vyvěšen záměr 

 
 

Rada města schvaluje: 

 

 
-    jmenování pana Romana Pláteníka vedoucím Stavebního úřadu MěÚ Velké Pavlovice  

      od 1. 1. 2016 

- jmenování Mgr. Miroslavy Poštolkové vedoucí ekonomického oddělení, jmenování dle 

nástupu a dohody 

- jmenování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Velké Pavlovice – bezbariérová úprava chodníků, ulice 

Nádražní“, jednání komise se bude konat 8. 12. 2015 ve 14.00 v kanceláři starosty 

města: Ing. Pavel Procházka, Petr Hasil, Ing. Roman Halm, Roman Pláteník a Ing. Karel 

Hozík 

- spolupráci se spol. NETCOM CZ s.r.o. - bude připravena a předložena smlouva k 

projednání a následně PD včetně stavebního povolení na zasíťování  
- na rok 2016 pro sběr a svoz netříděného KO stávající poplatek ve výši 500,- Kč na osobu 

- jako zřizovatel uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na opravu 

havarijního stavu sportovního hřiště ve výši 450 tis. Kč mezi příspěvkovou organizací 

města Gymnázium Velké Pavlovice a JMK 

- uzavření smlouvy o dílo mezi městem V.P. a spol. Atregia s.r.o., Šebrov 215 na 
vypracování PD pro akci „Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I“, ve výši 

122.210,-Kč s DPH  

- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330035966/002 mezi městem a 

spol. E.ON ČR, s.r.o., na stavbu „V. Pavlovice, příp. kNN, Hrabal“ 

- použití znaku města pro XXIV. ročník Dějepisné soutěže studentů a gymnázií ČR a SR 

- životnost chodníku v ul. Pod Břehy pro účetní odpisy 50 let 
- ceny pozemků v k. ú. Velké Pavlovice v mimo zastavěné části města za účelem zavedení 

pozemků do majetku po KPÚ:   

- zemědělské pozemky: orná, vinice, sady    15,- Kč/m2 

- nezemědělské pozemky: travní porosty – meze   10,- Kč/m2 

- ostatní plochy polní cesty (bez příslušenství –zpevnění)  10.- Kč/m2 
- ocenění studní dle znaleckého posudku č. 3904-244/2015, které byly při inventurách 

nalezeny  

- prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Tovární 8 od. 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 

- ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 12. 2015 na byt č. 6 ul. Bří Mrštíků č. 2 

 a podání inzerátu na pronájem tohoto bytu 

- umístění stavby garáže na pozemku parc. č. 2258/3, k.ú. Velké Pavlovice a vybudování 
vjezdu na pozemku města parc. č. 2258/1, k.ú. Velké Pavlovice, bude vybudován 

z rozebíratelného materiálu 

 

 

 



Rada města neschvaluje: 

 

- umístění dřevostavby na pozemku za kostelem (parc.č. 8/4 a 1448/5, k.ú. Velké 

Pavlovice) se záměrem provozovat místnost (klubovnu) pro maminky s malými dětmi a 

propagaci zdravé výživy – na těchto pozemcích není možné stavbu (ani dočasnou stavbu) 

realizovat, v územním plánu je plocha vedena jako plocha veřejné zeleně   
 

 

 


