
   

       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 36/15 
 

 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 31. prosince 2015  

v 10:00 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: Tajemnice MěÚ – Jitka Krátká 

 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 
Z činnosti MěÚ 

 

- informace o termínu jednání zastupitelstva města – 21. ledna 2016 

- další jednání RMě ve čtvrtek 14. ledna 2016 ve 14.00 hod. v kanceláři starosty města  

a každý další čtvrtek ve stejnou dobu na stejném místě 

- na další jednání RMě bude pozvána ředitelka společnosti Hantály, a.s. p. Krutáková 
- Věštník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 13, částka 6, vydán dne 18. 12. 

2015 

 

Na jednání RMě byl pozván vedoucí ekonom Ing. František Mrázek, který ukončí k 31. 12. 

2015 pracovní poměr a pracovnice-ekonomka Mgr. Poštolková, kteří seznámili radní 
s probíhajícími dotačními akcemi s důrazem na potřebná hlášení, která je potřeba v době 

„udržitelnosti“ podávat.  

- RMě debatovala za přítomnosti obou ekonomů o rozpočtu města na rok 2016, Mgr. 

Poštolková upozornila, že doposud „nenaběhla“ na účet dotace z Vinařského fondu 

(Velkopavlovické vinobraní), připomenula termín podání žádosti o dotaci na rok 2016 do 

15. února 2016 (podání žádosti zajistí Hasil). 
 

 

Rada města schvaluje: 

 

- provedení rozpočtové opatření č. 10/2015, celkové příjmy zvýšení o 386 tis. Kč, celkové 
výdaje zvýšení o 427 tis. Kč, celkové financování zvýšení o 41 tis. Kč. 

- uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi Městem Velké Pavlovice a Leteckým klubem 

Nad krajem André z.s., se sídlem Velké Pavlovice, ul. Zelnice 291/8, IČO 27057941(dále 

jen „Letecký klub“). Předmětem nájmu jsou pozemky parc. č. 7985,7989,7991,7992 o 

celkové výměře 54.072m2, na nichž se nachází plocha pro vzlety, přistání a pohyb 

sportovních létajících zařízení a letadel 
- prodloužení nájmu části pozemku p. č. 665 v k. ú. Velké Pavlovice pod prodejním 

stánkem ovoce a zeleniny do 30. 6. 2016 a pod prodejním stánkem sýrů a uzenin 

do 31. 3. 2016 (autobusové nádraží).  

- ukončení nájemní smlouvy části pozemku p.č.665 v k. ú. Velké Pavlovice pod prodejním 

stánkem cukrovinek k 30. 6. 2016 
- „Vnitřní směrnici“ – uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji s účinností 

od 1. 1. 2016 



- finanční dar na šachový turnaj pro neregistrované žáky (26. prosince 2015) 

- finanční dary v souvislosti s pořádáním plesů: 

 

Velkopavlovická chasa   Krojovaný ples, 9. 1. 2016   

Myslivecká jednota    Myslivecký ples, 16. 1. 2016   

Sportovní klub Gymnázium   Ples Gymnázia, 12. 2. 2016   
Modré Hory     Ples Modrých Hor, 20. 2. 2016  

SDH Velké Pavlovice    Dětský maškarní, 20. 3. 2016   

 

 

 


