
   

       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 39/16 
 

 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 28. ledna 2016  

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:  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 
 

- informace ohledně podávání žádostí o příspěvky na VPP pro rok 2016, návrh podat 

žádost o příspěvek od 1. 4. 2016 na pět pracovních míst, v současné době je zaměstnáno 

5 VPP do konce března 2016 a 3 VPP do konce května 2016 

- činnost Městské knihovny za rok 2015 a roční výkaz o knihovně za rok 2015 

- na jednání se dostavili zástupci z Centra dopravního výzkumu,v.v.i. ohledně podání 
informací o možné instalaci světelné závory na železničním přejezdu na ul. Hodonínská. 

Na pořízení světelné závory jsou menší náklady než na mechanickou závoru. Zástupci 

podají žádost o dotaci na SFDI (pravděpodobnost nižšího procenta spoluúčasti) s tím, že 

pokud dotace bude získána, bude se řešit dofinancování mezi CDV a Městem Velké 

Pavlovice smlouvou  
- cenovou nabídku na rekonstrukci oválu na stadionu Gymnázia – 600 tis. Kč (předložil 

ředitel Gymnázia), možnost využít dotace ministerstva školství, je potřeba, aby ZMě  

schválilo podání žádosti o dotaci. RMě ukládá starostovi vstoupit do jednání ohledně 

výkupu pozemků pod sportovním hřištěm Gymnázia Velké Pavlovice 

- diskuze ohledně kondenzace par ve střeše tělocvičny, stavební dozor akce Ing. Lukš 

zpracovává řešení problému 
- ředitel ZŠ informoval o situaci v ZŠ, především o financích, informoval o plánovaném 

zpoplatnění nájmu tělocvičny, apelace na ředitele, aby se zapojil do získávání dotací 

(střecha, podlaha tělocvičny) 

- „návrh na vyřazení majetku“ Základní školy Velké Pavlovice. 

 
Různé a žádosti 

 

- diskuze o rentabilitě městského autobusu 

- informace o předběžné žádosti Presúzního sboru o zapůjčení městského autobusu dne 16. 

dubna 2016 do Katovic u Strakonic (550km). S ohledem na počet členů sboru (12), 

navrhuje RMě jiné řešení dopravy  
- informace týkající se pozemku parc.č.990/171 v k.ú. Starovičky, na kterém je umístěno 

jedno z dvanácti „zastavení“, které bylo pořízeno z dotace. Majitelka pozemku požaduje 

nájem za pozemek, RMě zvažuje přesunutí „zastavení“ na městský pozemek, bude 

provedeno místní šetření. Zohlednit je potřeba skutečnost, že bylo „zastavení“ pořízeno 

z dotace. 
- RMě se opětovně zabývala žádostí o odkoupení části pozemku parc. č. 2258/1 ul. V Údolí 

(mezi parc.č.2314 a parc.č.2318/1). RMě navrhuje, po dohodě s druhým sousedem 



(majitel parc. č. 2314), navrhnout prodej části pozemku. RMě se opětovně zabývala 

možným prodejem pozemků za garážemi, potencionální zájemci chtějí pozemky odkoupit 

pouze z toho důvodu, aby se si ochránili „podzemní“ části garáže, které pod pozemky jsou, 

pozemky neplánují oplotit, bude provedeno místní šetření 

- RMě se zabývala otázkou, za jakých podmínek je umístěna „vitrína“ Vinia ve vestibulu 

MěÚ  
- Ladislav Hádlík osloví p.Martínkovou s žádostí o cenovou nabídku studie prostor za 

kostelem - dět.hřiště, prostory mezi zdí hřbitova a sportovním hřištěm 

- Ladislav Hádlík požádal o podání informací ke státním pozemkům, které jsou u cihelny 

na ul. Pod Břehy s tím, že bude jednat s p. Čechem, ředitelem Úřadu pro zastupování věcí 

ve věcech majetkových  
- informace o schůzce s projektantem Zálešákem, předpokládané náklady na výstavbu bytů 

pro seniory II. etapa jsou 11mil. bez DPH. Doposud nejsou uhrazeny projektové práce 

v ceně cca 200tis., které byly provedeny v roce 2015, faktura byla vystavena v roce 2016 

- informace o schůzce s projektantem Zvědělíkem - Viadesigne ohledně projektu na 

rekonstrukci komunikace na ul. U Zastávky, projekt je připravený pro stavební povolení, 

nutno zajistit souhlas Povodí Moravy a majitele dotčeného pozemku  
- informace o jednání s p. Cabalem – VaK,a.s. Břeclav, nutnost podepsat dohodu o 

provozování a budování kanalizace na ul. Tovární v místech, kde má EVT stavět RD. VaK 

má zájem na kontrolách u stavby, aby si zajistil bezproblémový budoucí provoz sítí, které 

dostane do správy 

- informace o cenovém návrhu projektové dokumentace na komunikaci a sítě na ul. Tovární 
– 113 tis. s DPH (1/3) bude hradit Město VP, 342tis. s DPH (2/3) EVT.  

- RMě pověřuje starostu města k jednání ohledně uplatnění reklamací u přístavby 

Ekocentra Trkmanka 

- oslovení arch. Tesaře o vyhotovení studie na přístřešek pro muzikanty u sokolovny  

- další jednání RMě bude 11. 2. 2016 ve 14.00 hod. 

- návrh schválit směrnici pro zadávání podlimitních zakázek 
- diskuze o odstranění hromady hlíny a inertního materiálu u skateparku, popř. využití 

navezené hlíny 

- RMě ukládá tajemníkovi MěÚ zjistit, zda je možný převod pozemku parc. č. 606 v k.ú. 

Velké Pavlovice (vedle Weissového) na Město Velké Pavlovice 

- RMě se zabývala připomínkami a náměty občanů předkládané zastupiteli za SNK Pro 
rozvoj Velkých Pavlovic, uplatněné dne 19. ledna 2016 

 

 

Rada města schvaluje: 

 

- členský příspěvek STMOÚ ČR na rok 2016 ve výši 1500,-Kč 
- poskytnutí autobusu Sboru dobrovolných hasičů Velké Pavlovice zdarma dne 19. 3. 2016 

do Brna a zpět, účel cesty – naučný výlet do zábavného vědeckého parku VIDA, pro členy 

sboru do 18 let + doprovod 

- poskytnutí autobusu Klubu důchodců Velké Pavlovice zdarma, a to:  

14. 4. 2016 - jednodenní výlet do Břeclavi  
22. 6. 2016 - jednodenní výlet do Strážnice, Petrova a Buchlovic  

7. 9. 2016 - jednodenní výlet do Znojma  

-   poskytnutí autobusu Klubu důchodců Velké Pavlovice za zvýhodněnou cenu 

                 4. 5. 2016 - jednodenní výlet do Kroměříže 

- poskytnutí autobusu Klubu důchodců Velké Pavlovice v roce 2016 zdarma 1x do 

družebního města Ždírec nad Doubravou a 1 x do družebního města Senice 
- vodorovné značení „zákaz zastavení“ a umístění sloupků u RD na ul. Hlavní 100, VP 

- po seznámení s PD demolicí RD č. p. 575 na ul. Dlouhá, VP   

- smlouvu o zřízení věcného břemene č.HO-014330036691/001 na pozemku parc.č. 457/1, 

náhrada za sjednání věcného břemene je 2500,-Kč 

- finanční dar DSO Modré hory ve výši 1500,-Kč 
- zpracování metodiky postupu revize dotačních titulů Města Velké Pavlovice 

-  

 



Rada města neschvaluje: 

 

- žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

- poskytnutí autobusu v majetku města Klubu důchodců Velké Pavlovice zdarma 12. 10. 

2016 -  jednodenní výlet do Velkého Mederu 

 
 

 

   


