
               Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 52/16 
 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 28. června 2016  

v 16:30 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: Jitka Krátká – tajemnice MěÚ 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 
Z činnosti MěÚ 

 

- příprava usnesení ZMě, které se bude konat v 18.00 hod. 28.6.2016 

- návrhy na řešení prodeje pozemků v průmyslové zóně, návrh na svolání rozšířené RMě 

12.7.2016 – ve 14.00 zasedání rady, v 18.00 rozšířená RMě o členy ZMě 
- informace o možnosti získání dotace na zateplení šaten na hřišti TJ Slavoj ve výši až 

40% z celkových způsobilých nákladů  

- informace o přípravě stavby přístřešku u sokolovny 

 

Rada města schvaluje: 

 
- uzavření smluv hudebních produkcí při slavnosti Vinobraní mezi městem a jednotlivými 

hudebními tělesy 

- zapůjčení technického vozidla, stroje ZAGA (bez pohonných hmot a bez řidiče) 

společnosti Hantály a.s. na dobu 14 dnů 

- jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Komplexní 

opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy města Velké Pavlovice“, 
členové: starosta Jiří Otřel, místostarosta Petr Hasil, Ing. Ladislav Hádlík, náhradníci: 

Zdeněk Stehlík, Josef Dostoupil 

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 12136789 mezi městem a 

spol. E.ON Distribuce na připojení veřejného WC 

- bezplatné poskytnutí autobusu vlastní příspěvkové organizaci Gymnázium Velké 
Pavlovice pro účastníky mezinárodního projektu Erasmus+ ve čtvrtek 30.6.2016 

- umístění 2 ks zpomalovacích prahů – montovaných, z umělé hmoty na místní 

komunikaci (parc.č. 7131), která je ve vlastnictví Města Velké Pavlovice, v blízkosti 

Vinařského penzionu André. Žadatelem je ŠSV, a.s. Velké Pavlovice, zpomalovací práh 

bude namontován na náklady žadatele 

- stavbu SO 02 Technická přístavba (Centrum moravských tradic, sýpka Velké Pavlovice) 
na pozemcích parc. 629/2, 625 k.ů. Velké Pavlovice, stavebníkem je S.M.K. a.s., stavba 

je navržena částečně zapuštěná pod terén a bude překryta násypem a terén bude 

zatravněn 

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění 

plynárenského zařízení – přeložka STL a NTL plynovodu včetně regulační stanice mezi 
městem a RWE GasNet, s.r.o., jednorázová částka činí 2.000,- Kč, bez DPH 

 

Rada města neschvaluje: 

- realizaci akce „Sportovní kabiny a sociální zařízení“ z důvodu, že zateplení by nebylo 

ekonomické (není využíváno celoročně) 


