
             Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 51/16 
 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 21. června 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, Josef Dostoupil 

 

Zapisovatel: Petr Hasil 

 

 
Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

Z činnosti MěÚ 

 

- jednání s firmou MSU, která zateplovala sportovní halu ZŠ, ve středu 29.6.2016 ve 
13.00 hod. na MěÚ, aby se zástupci města, stavebním dozorem a ředitelem ZŠ řešili 

podanou reklamaci na zatékání do tělocvičny 

- informace o schůzce se zástupci firmy EVT, byl konzultován návrh PD komunikace ul. 

Tovární, zástupci firmy EVT doplnili své nároky dle smlouvy, která byla podepsána již při 

koupi pozemku 

 
Různé a žádosti 

 

- informace o plánované přípoloži kabelů VO k NN s tím, že se předpokládá, že částka 

přípolože kabelů a instalace sloupů VO nepřesáhne částku 500tis.Kč bez DPH, z tohoto 

důvodu budou osloveny tři firmy (dle platné Směrnice Města Velké Pavlovice na zakázky 

malého rozsahu). Podklady budou velmi podobné akci „EFEKT 2016“, z toho důvodu 
budou využity i při této akci.  

- informace o doručení „Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání“ z MěÚ 

Hustopeče – odbor dopravy ve věci „Úpravy polní cesty v k.ú. Velké Pavlovice na parc.č. 

5697,5698, 5774. Jednání proběhne 30.6.2016 v 9.00 hod,  starosta se jednání 

zúčastní. RMě provedla místní šetření. 
- návrh oslovit firmu Rekma, která provede zaizolování chodníků na ul. Starohorská, je 

domněnka, že zatéká do sklepů mezerami mezi chodníkem a vozovkou a také mezi 

chodníkem a povrchem chodníku (asfaltem). Důkazem může být to, že nad Řádkovým 

sklepem, kde byly tyto mezery zakryty igelity, voda při dešti 20mm nezatékala. 

Zaizolování mezer bude provedeno nad Řádkovým sklepem, bylo provedeno místní 

šetření. 
- místní šetření – ulice Nám. 9. května, prostory u kostela (před Kalužíkovým), kde je 

plánována jednosměrka a podélné stání. RMě navrhuje zřídit parkoviště se stáním 

šikmým – bude řešeno změnou PD 

- informace o nabídkách firem na výrobu přístřešku pódia u sokolovny. Oslovena byla 

firma Kovo Staněk, s.r.o., Omelka, s.r.o., Kovo Fůkal, s.r.o., Bofa-mont spol.  s r.o. 
Cenová nabídka byla doručena pouze jedna, a to ve dvou verzích od firmy Bofa-mont. 

Varianta dle projektanta je naceněna na 621tis Kč s DPH, varianta dle Bofa-mont je 

naceněna na 387tis. Kč. Rozdíl je dán především cenou skla, kdy Bofa-mont navrhuje 

levnější zasklení, které je stejně bezpečné jako sklo navrhované projektantem. Bude dále 

jednáno. 



- informace o zájmu občanů o pronájem stromů (třešní) v trati „Bojanovska“. Před PÚ byly 

stromy ve vlastnictví ZD a nájem byl 300,-Kč/strom. RMě o pronájmu stromů 

neuvažuje, „bude si je moci otrhat kdo chce“. 

- jednání s provozovatelem klubu Millenium na ul. Nádražní, byl upozorněn na stížnosti 

občanů na návštěvníky klubu, požadavek o zajištění pořádku na ul. Nádražní 

pořadatelskou službou, problém sehnat pracující lidi. Starosta navrhl spolupráci 
pořadatelů a strážníka MP. Návrh RMě, zda by nechtěli na straně Millenia zbudovat 

chodník (po koleje), bude předloženo majiteli areálu. 

- opětovné vypsání výběrového řízení na strážníka MP , VŔ bude vypsáno do 28.6.2016. 

- RMě se seznámila s návrhem smlouvy na úvěr na zametací vůz od České spořitelny. RMě 

doporučí ZMě návrh smlouvy schválit. Splátka bude 44.445,-Kč/měsíc, poslední splátka 
bude 31.10.2019, úrok 0,47% ročně. Investiční záměr musí schválit Zastupitelstvo 

města! 

- RMě projednala studii dětského hřiště za kostelem od firmy ACER WOODWAY s.r.o., 

diskuze ohledně zmenšení sportovního hřiště na rozměr 18x9 metrů + 3m okraj - 

problém s místem pro hraní míčových her, fotbalu, pro ledovou plochu, diskuze o 

návrzích na ledovou plochu   
- Josef Dostoupil odešel z jednání RMě v 18.05hod. 

- informace o získání dotace v rámci programu Mobility II. (chodník Náměstí 9.května a ul. 

Hlavní), bude zahájeno jednání s VaK Břeclav, a.s. z důvodu rekonstrukce vodovodního 

řádu na ul. Hlavní  

- upozornění na to, aby se strážník MP více zapojil do psaní článků ve Zpravodaji 
- dotaz, zda již bylo provedeno výběrové řízení na učitelku MŠ – požadavek radního 

zúčastnit se tohoto VŘ, dotaz, za jakých podmínek by šla rozšířit kapacita MŠ - bude 

zjištěno    

- žádost ZO ČZS Velké Pavlovice, aby město přehodnotilo prodej akcií Vinných sklepů 

Františka Lotrinského, a.s.   

- oznámení ředitele ZŠ o udělení ředitelského volna ve dnech 
 28.6-30.6.2016, dále oznámení o havarijní situaci ve velké tělocvičně – zatékání 

kondenzátu po stěnách tělocvičny. 

 

Rada města schvaluje: 

 
- pronájem bytu č. 5 vel. 1+1 v BD v ul. B.Němcové 25  

- smlouvu o dílo na „zpracování podkladů a pomoc s výběrem dodavatele veřejného 

osvětlení ve městě Velké Pavlovice“(Efekt 2016) mezi Městem Velké Pavlovice a Efektivní 

Osvětlování s.r.o., Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa, zastoupená Ing. Milanem Plíhalem 

nebo Ing. Janem Masaříkem, IČO:27267806, DIČ CZ 27267806. Cena za zhotovení díla 

je 34787,50 vč. DPH 
- smlouvu o krátkodobém připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 

12149235 mezi Městem Velké Pavlovice a provozovatelem soustavy EON Distribuce,a.s., 

F.A. Gerstnerova 2151/6, 37049 České Budějovice zastoupená společností E.ON Česká 

republika, s.r.o., F.A. Gerstnerova 2151/6, 37049 České Budějovice 

- finanční dar 2 tis. Kč, zapůjčení pivních setů a podia zdarma (při stavbě podia nutná 
pomoc žadatele) na akci „BBQ KONCERT“, která se má konat dne 30.7.2016 v případě, 

že se uskuteční v areálu TJ Slavoj  

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Velké Pavlovice a 

RWE GasNet,s.r.o., Ústí nad Labem 401 17, Klíšská 940 zastoupená RWE Distribuční 

služby, s.r.o., Plynárenská 1, Zábrdovice, 602 00 Brno – akce Reko MS Velké Pavlovice 

Dlouhá A, č.stavby 7700071474. Věcné břemeno je dohodnuto 78,-Kč/m délkové 
plynárenského zařízení vč.DPH 

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Velké Pavlovice a 

RWE GasNet,s.r.o., Ústí nad Labem 401 17, Klíšská 940 zastoupená RWE Distribuční 

služby, s.r.o., Plynárenská 1, Zábrdovice, 602 00 Brno – akce Reko MS Velké Pavlovice 

Dlouhá B, č.stavby 7700071478. Věcné břemeno je dohodnuto 78,-Kč/m délkové 
plynárenského zařízení vč.DPH 

- v rámci akce „Expedice krajem André“ (25.6.2016) nákup vína na vzorky rozlévané na 

razítkovacím místě ve V.P. pro zúčastněné do výše 5tis.Kč a nákup cukrovinek pro děti 

ve výši 700,-Kč. 



- zakoupení občerstvení pro účastníky projektu Erasmus, dne 29. 6. 2016 proběhne ve 

výstavním sále MěÚ Velké Pavlovice setkání všech účastníků tohoto mezinárodního 

projektu 

- prodej vozidla Škoda Fabia, zelené barvy formou nejvyšší nabídce, bude zveřejněno na 

webových stránkách města 

 
 

 

Rada města neschvaluje: 

 

- nabídku na zhotovení fotografií „Zachycení jara ve Velkých Pavlovicích“ (15 foto 8990,-
Kč, 30 foto 10990,- Kč, 50 foto 12990,- Kč, 70 foto 14990,-Kč) 

- konání akce „BBQ KONCERT“ dne 30. 7. 2016 v době 18:00-24:00 hod. na hřišti za 

kostelem  

hlasování – pro 2, proti 3 (Dostoupil, Halm, Otřel) 

- umístění poutačů na sloupy VO jako reklamu na akci „BBQ KONCERT“  

 
 

Revokace usnesení: 

 

- rozhodnutí z Rady č. 49/2016, kdy rozhodla o prodeji vozidla Škoda Fabia, zelené barvy, 

SPZ 1B9 3264  
 

 

 

 

   

 


