
     

       Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 46/16 
 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 19. dubna 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 ředitelky MŠ o plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí r. 2016, o provedené kontrole 
ČŠI týkající se činnosti předškolního vzdělávání, o přijímání nových dětí pro školní rok 

2016-2017, o počtu dětí v MŠ (celkem jsou 4 třídy po 25 dětech, z toho 32 

předškolních dětí). Návrh člena RMě, aby byla MŠ zavřena v srpnu o prázdninách 

pouze 14 dnů, ředitelka MŠ informovala o úvazcích učitelek, o dovolených, o 

provozních záležitostech a zvýšených nákladech otevřené MŠ 14 dnů v srpnu (učitel 

brigádník) – diskuze o provozu MŠ – návrh provést průzkum, kolik dětí by mělo zájem 
navštěvovat MŠ i 14 dnů v srpnu, a to za zvýšený poplatek, případně oslovit okolní MŠ 

za účelem spojení tříd. Diskuze o rekonstrukci kuchyně v MŠ a opravě elektroinstalace. 

- informace ředitele Gymnázia o plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí r. 2016, čerpání 

z příspěvku města cca 33%, informace o nákladech na energie v tomto čtvrtletí, diskuze 

o opravě sportovního hřiště, o prostoru pro uložení sportovních pomůcek, informace o 
přípravě publikace k výročí otevření Gymnázia (20 roků). Diskuze o kontrolách a 

inspekcích ve škole, některá i na udání. Informace o přihlášených studentech a o 

přijímacích zkouškách, k osmiletému studiu přihlášeno 50 zájemců, přijato může být 

30, totéž platí i pro čtyřleté studium. Informace o připravované akci Den země 

22.4.2016 

- informace ředitele ZŠ o plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2016, informace o možnostech 
přesunu financí mezi jednotlivými položkami v rozpočtu a následného zdůvodnění. 

Diskuze o spolupráci mezi školami ZŠ a Gymnáziem v záležitostech nákladů na 

energie, o fakturaci mezi školami, o opravách WC, šaten a topení ve sportovní hale, o 

dotacích a nové podlaze ve sportovní hale 

- zabývala se provozem TIC a knihovny, projednala pracovní náplně zaměstnanců, 
provozní otevírací dobu v zimním období i v sezóně, zabývala se tvorbou a roznáškou 

zpravodaje a náklady na jeho vydávání 

- informace manželů J. a J. U. z ul. Hodonínská o využívání a provozu (polní) cesty mezi 

jejich RD a podnikatelskou zónou, diskuze o výstavbě objektů na pozemku pana R. B. 

v podnikatelské zóně a využívání polní cesty jako příjezdové komunikace k zázemí 

stavební firmy BLARA s.r.o., (zvýšený provoz, pojezdy těžkou technikou), obava z 
narušení statiky RD. RMě nedoporučí využívání polní cesty jako příjezdové 

komunikace, bude řešeno ve spolupráci se Stavebním úřadem v průběhu přípravy 

stavby a územního řízení  

- RMě se zabývala reklamací rostlé střechy na přístavbě Ekocentra Trkmanka 

- informace o kontrolním dni dotační akce - budování chodníku na ul. Nádražní  
 



Různé a žádosti 

 

- Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí vydaný 6.4.2016, ročník 14, částka 1  

- oznámení ředitele Gymnázia Velké Pavlovice o vyhlášení ředitelského volna na den 

6.5.2016 

- znalecký posudek o ceně pozemků pro směnu mezi městem a panem Z. N., město 
vlastní vinici, pan Z. N. pozemek pod komunikací ul. Herbenova, RMě doporučuje 

vyvěsit záměr směny – město panu Z. N. doplatí 16.665,- Kč 

- žádost o směnu pozemku pod komunikací ul. Starohorská za pozemek, kde by mohl 

žadatel umístit garáž 

- zápis z jednání zemědělské komise  
- návrh pana J. K. na cenu nájemného za pronajatou kanalizaci z podnikatelské zóny - 

proběhne osobní jednání 

- informace o jednáních města s Moravskou Agrou a.s. ve věci umístění stánků a 

mobilního WC na jejich pozemku u autobusového nádraží 

 

 
Rada města schvaluje: 

 

- uzavření smlouvy č. 508/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 mezi městem a SFDI na akci „Velké 

Pavlovice - Bezbariérová úprava chodníků, ul. Nádražní“ 
- odvolání vedoucí Karolíny Bártové k 30. 4. 2016 a jmenování Mgr. Dany Růžičkové 

vedoucí TIC a knihovny od 1. 5. 2016  

- šéfredaktora Zpravodaje města Mgr. Danu Růžičkovou místo Dagmar Švástové. 

Šéfredaktor zpravodaje bude zodpovědný místostarostovi 

- nabídku Ing. arch. Pavla Kleina na vypracování arch. studie na nový hřbitov ve městě, 

cena 28 tis. Kč 
- smlouvu o poskytování služeb mezi městem a spol. AQE advisors, a.s. Kpt. Jaroše 31, 

Brno na provedení hloubkové kontroly hospodaření 2013 – 2015 Města Velké Pavlovice

  Hlasování  pro 4,   proti 0,    zdržel se 1 (Dostoupil) 

- smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem a spol. E.ON Distribuce, a.s., na 

stavbu kabelového vedení „V. Pavlovice, rozš. kNN, Škrobák, Bureš“ 
- prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, BD Bří Mrštíků 2 

- pořádání hodovní diskotéky dne 14.8.2016 a dvou dalších diskoték 11.6 a 23.7.2016 

od 21.00 do 04.00hod., pořádat bude TJ Slavoj Velké Pavlovice – podmínka, že bude 

zajištěna bezpečnost a pořádek 

- smlouvu o zemědělském pachtu pozemku parc.č. 4905, k.ú. Velké Pavlovice za účelem 

zemědělského využití 
- smlouvu o zemědělském pachtu pozemku parc.č. 6734, k.ú. Velké Pavlovice za účelem 

zemědělského využití 

 

Rada města neschvaluje: 

 
- umístění skladu na ul. Tovární (parc.č. 907/1, 905/4, k.ú. Velké Pavlovice)  

- žádost o odkoupení části cca 50m2 pozemku parc.č. 907/1, k.ú. Velké Pavlovice před 

bytem domu č.p. 456 za účelem zbudování zahrádky a posezení, RMě nabízí možnost 

dlouhodobého pronájmu 

 

 


