
   

       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 49/16 
 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v pondělí 30. května 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, Ing. Ladislav Hádlík 

Omluveni: Josef Dostoupil 

Zapisovatel: Jitka Krátká – tajemník MěÚ 
 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

      Z činnosti MěÚ 
 

- informace Ing. Dagmar Kovaříkové o průběhu přípravy zprostředkování prodeje 

pozemků v podnikatelské zóně, je sepsána budoucí smlouva se dvěma kupujícími, 

nabídka společnosti zpracovávající dřevo, která má zájem o plochu 2ha, nabízí však 

cenu 250,- Kč/m2 (schválená cena prodeje pozemků v podnikatelské zóně je 450,- 

Kč/m2), RMě projednala návrh provést propočet prodeje a budování přístupové 
komunikace včetně sítí s cenou 450,- Kč/m2 a s cenou 250,-Kč/m2 do příští RMě – (při 

prodeji celé plochy nebude nutno budovat celou plánovanou komunikaci),  

- zasedání RMě: 14. 6. 2016, 21. 6. 2016 

- vedoucí knihovny a TIC – informace o přípravě zpravodaje, jeho úpravě, obsahu a počtu 

stran, diskuze o počtu výtisků a možnostech jeho zpoplatnění, informace o 
aktualizovaném návrhu infomační brožury o městě, informace o provozu knihovny a TIC, 

o dotaci z Jm Kraje 

- odkoupení akcií Vinných sklepů F.L., - osloven odhadce na stanovení skutečné hodnoty 

stavby (sklepů) k 31.12.2015, cena za odhad cca 60tis. Kč 

- informace o přípravě Velkopavlovického meruňkobraní 1. a 2. 7. 2016 a 

Velkopavlovického vinobraní 2. a 3. 9. 2016 
- informace o přípravě rekonstrukce elektroinstalace v MŠ o prázdninách, o opravě 

povrchu místních komunikací, o možnosti vybudování retardéru na Zelnicích a 

zpomalení dopravy ve městě 

- zabývala se vybudováním elektrického kabelu do lesoparku přes pozemky u Trkmanky, 

které jsou postupně vykupovány  
- informace o jednání valných hromad spol. Zdravotní středisko a spol. Hantály, a.s., 

jednání ve věci přípravy stavby – průtah městem, jehož součástí má být i okružní 

křižovatka u sýpky 

- informace o průběhu maturit na Gymnáziu Velké Pavlovice, kromě 1 studenta všichni 

odmaturovali, předání vysvědčení v pátek 3. 6. 2016 

16.55 přišel Josef Dostoupil, celkem přítomno 5 členů RMě 
- informace o jednání ve věci odkoupení nebo pronájmu pozemku za účelem umístění 

prefabrikované garáže (zahrady za RD V Údolí) 

- informace o nevyhovujícím stavu a zamýšlené opravě mostků přes Trkmanku, bude 

nutné provést pasportizaci včetně určení nosnosti mostků 

- odstranění závad na dvorním stavení E.T. – osázení střechy 
- Milénium - stížnosti na provoz, na RMě dne 21. 6. 2016 bude přizván provozovatel 



- ředitel ZŠ informoval o provozu školy a školní jídelny, o špatném stavu podlahy ve 

sportovní hale a o nutnosti dořešit problém se střechou v souvislosti se zateplením haly, 

odvětráním střechy a kondenzací vody ze střechy 

 

 Různé a žádosti 

 
- žádost o odkoupení pozemku parc.č. 2322, k.ú. Velké Pavlovice za účelem rozšíření 

stavebního místa pro výstavbu RD – vzhledem k tomu, že RD je jiného vlastníka, bude 

řešeno osobním jednáním 

 

 
Rada města schvaluje: 

 

- provozní – otevírací dobu TIC a knihovny a rozpis pracovní doby pro jednotlivé 

pracovnice od 1. 6. 2016 

- uzavření kupní smlouvy na nákup automobilu Škoda Fabia Combi Ambition 1,2 TSI 66 

kW mezi městem a spol. Agrotec, a.s., Brněnská 74, Hustopeče 
- prodej ojetého vozu Škoda Fabia SPZ 1B9 3264 za cenu 21tis. Kč 

- na základě zmocnění ZMě provedení rozpočtového opatření č. 3/2016 v souvislosti 

s přijetím dotace ve výši 100tis. Kč na Vinobraní 2016 a dotace ve výši 1.623tis. Kč na 

rekonstrukci chodníku ul. Nádražní 

- spolupořadatelství města se ZUŠ připravované kulturní akce „Festival mladých dechovek 
Mirka Pláteníka“ konané dne 5. 6. 2016 

- setkání spřátelených měst u příležitosti slavnosti vinobraní včetně poskytnutého 

občerstvení 

- nejvýhodnější nabídku na vypracování výběrového řízení zakázky malého rozsahu na 

pořízení zametacího vozu na chodníky – spol. AQE legal, s.r.o., Brno 

- znalcem odborně stanovenou cenu úseku kanalizace na ul. Nádražní, jedná se o 50 
běžných metrů kanalizace z betonových trub DN 30, z důvodu zařazení do majetku 

města – odborně stanovena cena je 87 tis. Kč 

- uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Jm kraje pro ZŠ na 

„Revitalizaci IT sítí ZŠ Velké Pavlovice“ ve výši 180tis. Kč, spoluúčast města při realizaci 

tohoto projektu ve výši 19.650,- Kč, ZŠ  
- uzavření nájemní smlouvy mezi Moravskou Agrou a.s. a městem na pronájem částí 

pozemků parc.č. 666/4 a 666/13, k.ú. Velké Pavlovice za účelem umístění veřejného WC 

ve vlastnictví města a přemístění prodejních stánků 

- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje mezi městem a Jm Krajem na 

realizaci projektu „Turistické informační centrum Velké Pavlovice“ ve výši 41.540,- Kč 

- smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČP – 
ÚZSVM SŘ 021/16 SE mezi městem a Úřadem pro zast. státu ve věcech majetkových 

pro stavbu „II/421 Velké Pavlovice, průtah – chodník“ na část pozemku parc.č. 1151/6, 

k.ú. Velké Pavlovice 

- uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na pozemky parc.č. 4988, 5135, 7564, k.ú. 

Velké Pavlovice za účelem zemědělského využití 
- uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemků parc.č. 5180 a 5079, k.ú. 

Velké Pavlovice, ZEČI spol. s.r.o., Boleradice za účelem zemědělského využití 

- použití znaku města na reklamní panel Šlechtitelské stanice vinařské a umístění panelu 

na pozemku parc.č. 4465/1, k.ú. Velké Pavlovice  

- uzavření MŠ v době hlavních prázdnin od pondělí 1. srpna 2016 do středy 31. srpna 

2016, provoz bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016 
- opětovnou žádost o povolení druhého vjezdu z ulice Bří Mrštíků na pozemek u RD dle 

nákresu 

- poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč pro Myslivce Velké Pavlovice z.s. 

 

Rada města neschvaluje: 
 

- presentaci města v publikaci „Na výletě v přírodě – podzim“, kterou zajišťuje Evropská 

policejní asociace jako osvětovou výchovnou akci  

 


