
 

 

Město 

VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 13/15 
 

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 19. března 2015  

v 13:00 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: Ing. Pavel Procházka, Petr Hasil, Ing. Dušan Bedřich, Ing. Roman Halm,  

Josef Dostoupil  
 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

 

Z činnosti MěÚ  
 

- informace o postupu prací při kácení topolů u ČOV - dohodnuto nekácet všechny topoly,  

některé pouze ořezat 

- informace o rekonstrukci budovy knihovny a TIC 

 
Různé a žádosti 
 

- návrh na zřízení routeru WIFi v okolí autobusového nádraží a v sokolovně 

- uspořádání stánků na autobusovém nádraží 

- informace o situaci ve Zdravotním středisku Velké Pavlovice, s.r.o.  

- informace o plánované demolici RD Pod Školou 
- informace o řešení vlastnických vztahů u pozemků pod chodníky - ul. Dlouhá, ul. 

Brněnská – z důvodu kolaudace 

- diskuze na téma neplatičů poplatku z ubytovací kapacity 

- dohodnuto další jednání RMě dne 2. 4. 2015 od 8.00hod – kontrola investičních akcí, aj. 

- informace o situaci ve společnosti Sklepy Fr. Lotrinského, a.s. 
- informace o dokončení stavebních prací ve sklepě (vstup z areálu TJ Slavoj).  

- návrh na zřízení přechodu pro chodce od RD Bálkových k hřišti za kostelem  

- rekonstrukce vodovodů ve městě 

- rekonstrukce hřiště u Gymnázia  

- informace o možnosti vybudování cyklostezek (výběr tras) Velké Pavlovice-Velké Bílovice 

- Rakvice 
- informace o návrhu řešení prostor před květinářstvím na ulici Brněnská 

- setkání s občany dne 25. 3. 2015 na MěÚ - informace o dění ve městě   

- bezpečnostní situaci na teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2014 

- připomínky a náměty občanů uplatněné prostřednictvím zastupitelů SNK Pro rozvoj 

Velkých Pavlovic 

- informace MŠ o stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání 

- informace o stavu žádosti o dotaci na akci bezbariérového přístupu na radnici  

- špatný stav dopravních značek 

- skládka odpadu v trati „Růženy“. 

- návrh pronájmu pozemku pod Hrůdkem soukromé osobě, osázení trávou 
 



 

Rada města doporučuje: 

 

 

-     posouzení stavu „kaštanů“ u sokolovny odbornou osobou  

-     zveřejňovat docházku radních, hlasování členů Rady města nikoliv 
-     oslovit obyvatele ulice V Sadech cca 14 dnů před započetím opravy chodníku  

 

 

Rada města schvaluje: 

 
-    nabídku na vypracování znaleckého posudku - zjištění srovnatelného nájemného    

      obvyklého v daném místě dle nař. vlády č. 453/2013 Sb. 

- vybudování WC pro veřejnost na autobusovém nádraží z garáží Mor. Agry za podmínky 

nájmu 500,-Kč/měsíc 

- zadání projekčních prací na vybudování veřejného WC na vlakové zastávce 

- smlouvu o dílo č.546/15 – akce Velké Pavlovice - polní cesta v lokalitě Stará hora 
- podání žádosti o dotaci na dovybavení Ekocentra Trkmanka 

- uhrazení finančních nákladů na hudební skupinu - vystoupí dne 4. 4. 2015 v rámci 

akce „Jarní šlapka“ u rybářské bašty  

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

Kč/km, při cestě nad 100 km bude fakturováno 22,-Kč/km, vše bez DPH. Čekací doba 
se fakturuje 100,-Kč/1 hodina bez DPH. Tyto ceny platí od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 

- prodloužení nájemní smlouvy bytu do 30. 6. 2015 v bytovém domě Nová 2, Velké 

Pavlovice 

- prodloužení nájemní smlouvy bytu do 30. 6. 2015 v bytovém domě Bří Mrštíků 2, Velké 

Pavlovice  

- poskytnutí a úhradu autobusu na dopravu dětí MŠ na přehlídku dětských folklorních 
souborů v Poštorné dne 23. 5. 2015 

- uhrazení částky Svazu města a obcí 

- finanční dar Českému svazu bojovníků za svobodu – okresní výbor v Břeclavi  

- žádost o povolení k vydláždění vjezdu RD Za Dvorem 2, V. Pavlovice o ploše 6x2,5m 

z rozebíratelné dlažby  
- žádost o povolení vybudování parkovacího místa z rozebíratelného materiálu před RD 

č.89/17, ul. V Údolí, Velké Pavlovice  

- uzavření nájemní smlouvy o umístění bankomatu mezi Českou spořitelnou, a.s. a 

Ekocentrem Trkmanka, příspěvková organizace  

- od 1. 4. 2015 pronájem skladu č. 104 o velikosti 9,44m2 na ul. Tovární, Velké Pavlovice 

- žádost o udělení souhlasu k omítnutí zdi domu č. 126/25, B. Němcové v majetku města, 
která sousedí s RD B. Němcové 23 

 

 

Rada města neschvaluje: 

 
- dodání zámkové dlažby k vybudování parkovacího místa u RD č.89/17, ul. V Údolí 

- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene el. přípojky na pozemcích parc. č. 1555/1, 

1554/2, 1547/17 v k. ú. Velké Pavlovice  

- finanční příspěvek na opravu střešní krytiny skladu v ulici Tovární, Velké Pavlovice 

 

 
 

 


