
   

       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 35/15 
 

 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve středu 23. prosince 2015  

v 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:  Jiří Otřel, Petr Hasil, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil, Ing. Ladislav Hádlík 

 
Zapisovatel: Petr Hasil 

 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 
Z činnosti MěÚ  

 

- Starosta informoval o dění na MěÚ. Uvedl, že se postupně seznamuje s materiálem 

předávaným bývalým starostou a s chodem městského úřadu 

- Starosta informoval o auditu z JMK, který se každoročně vykonává (termín na rok 2016 

je stanoven na 8.- 9. 2. 2016.), - je zdarma. S tímto byl projednán návrh Ing. Pavla 
Procházky na provedení nezávislého auditu hospodaření města k datu 31. 12. 2015 

z důvodu předejití případným dezinformacím o hospodaření města a nakládání 

s obecním majetkem. RMě prozatím postačuje audit provedený JMK s tím, že bude 

auditorům doporučeno, na co se mají zaměřit. 

- Ing. Halm navrhuje schválit směrnici o zadávání veřejných zakázek, o tomto budou 
členové RMě dále jednat v přítomnosti tajemnice MěÚ 

 

Různé a žádosti 

 

- Na jednání RMě se dostavila Ing. Kovaříková, která zrekapitulovala spolupráci s Městem 

Velké Pavlovice, zastupuje společnost Realitní společnost České spořitelny. S touto 
společností je uzavřena smlouva na prodej pozemků na levé straně průmyslové zóny při 

pohledu od komunikace směrem na Bořetice. Dále Ing. Kovaříková požádala o 

vyhotovení geometrického plánu na prodej pozemku, fa.Grontech Agro. Osloven na 

vyhotovení geometrického plánu bude Jan Hlávka. 

- Na jednání RMě byl pozván ekonom Ing. František Mrázek, který informoval o 
ekonomické situaci města, o dotacích atd. 

- Členové RMě se dohodli na dalším jednání RMě dne 31. 12. 2015 v 10.00 hod. 

v kanceláři starosty města  

- Místostarosta seznámil členy RMě s momentálním stavem rozjednaných akcí (chodník 

na ul. Nádražní; Mobility II-chodník Náměstí 9. května, Hlavní; byty pro seniory) 

- RMě se zabývala chodníkem na ul. Nádražní. Členové RMě konstatovali, že v případě, že 
je chodník plánován pouze k RD p. Pavelkové, měl by být dotažen co možná nejblíže ke 

kolejím. J. Dostoupil doporučil, aby vedl až k Milleniu. Jednání o chodníku přes žel. trať 

jsou však složitá a nebude se tímto dále zabývat  

- RMě jednala o „multifunkčním“ stacionáři, který má být vystavěn u bytů pro seniory,  

bude osloven architekt Zálešák, aby prodiskutoval další možné podoby stacionáře. 
Pokud se podaří vystavět nové byty pro seniory, doporučuje J. Dostoupil alespoň začít se 

stavbou stacionáře (z důvodu dokončení terénních úprav a následné „čistější“ práce) .  



- Místostarosta informoval o podmínkách kácení stromů ve městě (momentálně zvedají 

komunikaci stromy na ul. Trávníky, k ŠSV a potřeba bude vykácet i lípu u prodejny 

ZAF, která překáží ve výstavbě nové aut. zastávky). Na všechny tyto stromy bude podána 

žádost o pokácení s tím, že se budou k jednotlivým stromům členové RMě opětovně 

vyjadřovat. 

- J. Dostoupil požádal opakovaně o ořez topolů u komunikace směrem na Němčičky – 
starosta – zjištění možnosti získání dotací (podobně jako na ul. Hlavní), popř. vyhotovit 

projekt, dle kterého by se mohlo začít s ořezem 

- Místostarosta informoval o ukončení „udržitelnosti“ cyklostezky a o případné změně 

dopravního značení, bude projednáno s p. Řehákovou z MěÚ Hustopeče, a poté bude 

opět projednáno RMě  
- Členové RMě projednaly žádost Leteckého klubu Nad krajem André o úpravu 

nájemného, RMě se bude touto žádostí opět zabývat při svém dalším jednání.  

- Ing. Roman Halm informoval o ústní nabídce na pronájem sadů v trati „Ostrovec“ 

- Starosta města informoval členy RMě o nabídce, kterou jemu a Hasilovi odprezentovala 

Zita Dvořáková – cvičební prvky a prolézačky,  

- RMě navrhuje oslovit projektanta na vypracování cenové nabídky na PD na rekonstrukci 
VO na ul. Sokolská, Hlavní, Horní. Hlavní, v souvislosti s plánovaným položením NN do 

země v těchto ulicích – zajistí Hasil 

- informace o situaci ohledně RD Křičkových na ul. Hlavní. Starosta města zahájí jednání 

se sousedem panem J.J., poněvadž nesouhlasí s položením NN do země. 

- informace o problému zatékání do tělocvičny ZŠ – stav střechy byl zkontrolován Ing. 
Schäfferem a ten se domnívá, že se jedná o srážení vody v mezistropě, který byl nově 

rekonstruován. Proběhne debata s Ing. Lukšem, který prováděl na stavbě stavební dozor 

a s Ing. Schäfferem  

- Starosta podal informace o situaci ve společnosti Hantály, a.s., podobné informace podal 

i Ing. Roman Halm  

- Hasil navrhl změnit termín vybírání poplatku za TKO, tudíž provést na jednání ZMě 
změnu vyhlášky „o poplatcích“. Změna termínu by měla umožňovat větší časový rozptyl 

úhrady poplatků – leden až březen, popř. duben.  

- RMě jednala o nutných změnách v jednotlivých výborech a komisích města - dořešit do 

dalšího jednání zastupitelstva města.   

 
 

Rada města schvaluje: 

 

- užití znaku Města Velké Pavlovice ve vědecké publikaci „Klíč ke znakům měst České 

republiky“, která bude vydána ve druhé části roku 2016. 

- smlouvu s fy. Aspira Invest,s.r.o., IČ 257 97 735, Železná 33/4, Mladá Boleslav, za 
účelem dotačního poradenství a přípravě žádosti o poskytnutí příspěvku z MPMR v rámci 

programu „117D0640 Podporované byty 2016“, včetně kompletace příloh (Byty pro 

seniory II.etapa) 

- bezúplatné odstranění polámaných stromů v trati „Bedříšky“ soukromou osobou 

- přidělení bytu č. 6 v ulici Bří Mrštíků 2 
- nájem pozemků, které jsou využívané zemědělskými podniky. Cena je stanovena 4500,-

Kč/ha/rok. Smlouvy s Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice, Brněnská ev.č.191, Velké 
Pavlovice, 691 06, IČO: 49453394, AGRA, spol. s r.o., Vrbice 348, DIČ: CZ48531979, Syfany spol. 
s r.o.  Vrbice 428, IČO: 47903970, ZEMOS a.s. , Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, 
IČO:63470381 se uzavírají na dobu neurčitou. 

 


