
   

       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 43/16 
 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 22. března 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: Jitka Krátká – tajemník MěÚ 

 
 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

Z činnosti MěÚ 

 
- informace o přípravě rozpočtového opatření 2/2016 a diskuze o vrácení kauce z r. 2012 

ve výši 50 tis. Kč na žádost spol. Eurodance (provozovatel Millenia) – bude svolána 

schůzka s jednatelem 

- hospodářské výsledky příspěvkových organizací města za rok 2015:  

Mateřská škola Velké Pavlovice, Základní škola Velké Pavlovice, Gymnázium Velké 

Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 
- informace o vyúčtování služeb v bytech ul. B. Němcové – plynu (tepla) v bytech 

napojených na společnou kotelnu a elektřiny společných prostor  

- informace o cenových nabídkách pro vybudování informačního systému ve městě a o 

návrhu umístit tabulky do vinohradů (ničení vinohradů turisty) 

- informace o jednání s Českými drahami ve věci nákupu pozemků (parku a cesty) u 
vlakového nádraží  

- informace o dotaci a nákupu nové cisterny pro JSDH Velké Pavlovice 

- projednala uzavření rezervační smlouvy mezi zprostředkovatelem Českou spořitelnou, 

městem a zájemcem o pozemek v podnikatelské zóně 

- informace o nabídce spol. EUO na úspory objektů města – Energeticky úsporná obec 

- zabývala se vyjádřením spol. VAK Břeclav a.s. k havarijnímu stavu kanalizace ul. 
Nádražní, cca 50m je umístěno pod chodníkem, jehož realizace je duben-červen, 

dodavatelem je spol. Strabag a.s., PD zpracovává Ing. Třináctý 

- informace o požadavku Mgr. Riláka na bývalého zaměstnavatele, Gymnázium Velké 

Pavlovice, o úhradě ušlého platu 

- zabývala se provedením auditu hospodaření města v letech 2013-2015, k podání 
nabídky budou osloveni 3 auditoři 

- na zasedání RMě dne 19.4.2016 budou přizváni ředitelé všech příspěvkových organizací 

města a předloží hospodaření organizace a čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2016 

 

Různé a žádosti 

 
- požadavek na zaměření panelové komunikace Pajerka a provedení její úpravy v zářezu 

- zabývala se žádostí o pronájem pozemku v místě vedle autobusového nádraží za účelem 

umístění prodejního stánku 

- zabývala se návrhem na směnu zemědělských pozemků za pozemek parc.č. 5831 o 

výměře 331m2 ve vlastnictví města, pozemky jsou větší výměry, RMě navrhuje pronájem 
parc.č. 5831, k.ú. Velké Pavlovice  



- doporučuje ZMě odsouhlasit prodej pozemků parc.č. 2057/11 a 2130/13, k.ú. Velké 

Pavlovice dle geometrického plánu č. 2090-18/2016 za účelem dořešení vlastnictví 

pozemku pod stavbou lisovny 

- doporučuje ZMě odsouhlasit prodej pozemků parc.č. 5757/2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8, k.ú. 

Velké Pavlovice dle geometrického plánu č. 2083-260/2015 za účelem dořešení 

vlastnictví pozemku pod stavbou garáží 
- projednala žádost o odkoupení příjezdové cesty k RD na ul. Hodonínská - bude svolána 

schůzka 

- zabývala se žádostí o vyjádření k vrtům pro tepelná čerpadla systému země-voda na 

pozemcích parc.č. 626/1, 627, 625, 629/2, 629/1, ¾, 3/6, 3/8, k.ú. Velké Pavlovice, 

vrty budou sloužit pro vytápění a chlazení zrekonstruované sýpky 
 

Rada města schvaluje: 

 

- uzavření smlouvy o výkonu technického dozoru mezi městem a spol. Viadesigne s.r.o. 

pro stavbu „Velké Pavlovice – bezbariérová úprava chodníků, ul. Nádražní“ 

- uzavření smlouvy o dílo mezi městem a spol. Trignis spol. s r.o. na zakázku „Revitalizace 
prostoru stávajícího hřiště u kostela Velké Pavlovice“ 

- uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Jiřím Zálešákem, Ing. arch. na vypracování 

dokumentace pro provádění stavby „DOMOV SENIORŮ II. etapa“ 

- uzavření smlouvy o dílo mezi městem a spol. webProgress,s.r.o. na úpravu webových 

stránek města 
- uzavření smlouvy mezi městem a spol. ALIS spol. s r.o. na rozšíření programového 

vybavení – evidence smluv 

- uzavření dodatku č.1 ke smlouvě mezi městem a spol. ATLAS Consulting spol. s r.o. na 

rozšíření systému CODEXIS o komentáře k zákonům 

- zapůjčení místních a obslužných komunikací mimo město a povolení XII. Agrotec rallye 

mezi vinohrady Hustopeče 2016 ve dnech 17.–18.6.2016 pořádané spol. Agrotec 
Autoklub Hustopeče, s tím, že bude dohodnuto provedení oprav všech použitých 

komunikací po ukončení akce   

- dohodu o úhradě nákladů spojených se vzdáním se zástavního práva pro Hypoteční 

banku k pozemku parc. č. 1444/2 k. ú. Velké Pavlovice pod chodníkem Mobility I. 

- umožnit výkon trestu obecně prospěšných prací panu A. V., Rakvice, který byl 
předjednán ještě před rozhodnutím RMě č. 31/2015 ze dne 5.11.2015 

- fakturační částku za dopravu autobusem v majetku Města Velké Pavlovice pro cizí: 24,-

Kč/km a pokud bude cesta nad 100 km, bude fakturováno 22,-Kč/km, vše bez DPH. 

Čekací doba se fakturuje 100,-Kč/hod bez DPH. Tyto ceny platí do 31. 3. 2017.  

- umístění přípojky Optické sítě Velké Pavlovice do pozemků města (sady a cesta za ul. 

Nádražní) 
- spolupořadatelství města na Country bále 7.5.2016 a poskytnutí finančního daru ve výši 

2.500,- Kč  

- uzavření smluv o zemědělském pachtu na pronájem pozemků dle zveřejněného záměru 

č. 4/2016 a jmenného seznamu nájemců 

- uzavření smluv o zemědělském pachtu na pronájem pozemků dle zveřejněného záměru 
č. 5/2016 a jmenného seznamu nájemců 

- umístění 4 ks mobilních buněk na pozemku parc.č.2186, k.ú. Velké Pavlovice, buňky 

8mx3m budou umístěny za sebou – RMě požaduje po stavebníkovi na vlastním pozemku 

vybudovat dostatečně velké parkoviště  

 

 
Rada města neschvaluje: 

 

-     neschvaluje prodej ani pronájem částí pozemků parc.č. 907/1 a 905/4, k.ú. Velké     

Pavlovice za účelem umístění rozebíratelných garáží. U pozemku označeného č. 2 u RD 

musí být ponechán průjezdný prostor – hasiči, u pozemku označeného č. 1, omezení 
přístupu do bytového domu 

- zveřejnění záměru o pronájem pozemku parc.č. 4881, k.ú. Velké Pavlovice, jedná se o 

přístupovou cestu, město cesty nepronajímá 


