
                         Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 58/16 
 

 z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 13. září 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, Josef Dostoupil, Ing. Ladislav Hádlík, Ing. Roman Halm 

 

Omluveni:   

 

Zapisovatel: Petr Hasil, 14.45-15.30 Ing. Roman Halm 
 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

Z činnosti MěÚ 
 

- informace o činnosti strážníka MP, v současnosti hlídá vinice z důvodů zamezení krádeží 

hroznů, bude provádět měření rychlosti vozidel radarem. Informace o VŘ na druhého 

strážníka MěPO – nikdo se nepřihlásil, přestože bylo VŘ zveřejněno v Břeclavském 

deníku. Další VŘ bude vypsáno až ke konci roku 2016 nebo počátkem roku 2017 

- informace o úpravě “ostrůvku“ na ul. Zelnice, kde byla dříve umístěna pergola 
 

 

Různé a žádosti 

 

- žádost o koupi části pozemku v majetku města (předzahrádka RD č. 47), RMě 

nedoporučuje ZMě část pozemku prodat 
- žádost o odkoupení pozemků městem, jedná se o pozemky pod komunikací - 

parc.č.1483/34 a 1554/8 v k.ú. Velké Pavlovice. Bude navržena cena pozemku. 

- žádost o odprodej pozemku parc.č.6426 v k.ú. Velké Pavlovice o rozloze 3199m2 ve 

vlastnictví Města Velké Pavlovice, RMě nedoporučuje ZMě odprodej pozemku schválit 

- opětovně se zabývala studií polyfunkčního domu na ul. Za Dvorem, předáno Stavební 
komisi k posouzení 

- RMě se zabývala havarijním stavem odpadů ve dvoře bytového domu ul. B.Němcové 25 

- žádost o založení sbírky na postižené dítě, bude řešeno dále (zjištění podmínek sbírky 

apod.) 

- návrh na prozatímní řešení umístění kontejnerů u cihelny – podélně na parkoviště 

s rizikem, že budou vozidla blokovat vysypání kontejnerů 
- informace o 50tém výročí jmenovaní Velkých Pavlovic městem – 1.1.2017, RMě se bude 

dále zabývat uspořádáním oslavy tohoto výročí 

- informace o stavu reklamace střechy sportovní haly ZŠ, informace o jednání s 

pojišťovnou 

- RMě byla seznámena s rozpočtovým opatření č.9/2016, rozpočtové opatření bude 
schvalovat ZMě dne 22.9.2016 

- následující jednání RMě bude 20.9.2016 s tím, že budou projednány pouze neodkladné 

věci 

- informace o pokračování jednání ve věci odkupu pozemku (parku) u nádraží ČD v ul. 

Nádražní. Koncem září, popř. začátkem prosince by mělo být provedeno zaměření části 

pozemku 



- informace o odchýlení umístění herního prvku na hřišti za kostelem oproti studii, která 

byla zpracována. Z důvodu rozsáhlého kořenového systému stromu na hřišti. Další 

umístění prvku bude konzultováno se zpracovatelem studie. 

- diskuze o možností zbudovat v lokalitě „Padělky“ nové chodníky, z důvodu budování 

vjezdů k RD (návaznost vjezdů na chodníky). Prioritou RMě je nejprve opravit staré 

chodníky, které nevyhovují dnešním standardům 
- informace z kontrolního dne akce „Oprava fasády kostela“ - s „památkáři“ byla řešena 

barva nátěru kolumbária – doporučena barva bílá a také bylo požádáno o zhotovení 

sondy u brány na hřbitov za účelem doplnění podkladů pro případné podání žádosti o 

dotaci na zajištění brány – po konzultaci se statikem 

- RMě opětovně projednala informace týkající se prodeje části pozemku parc.č.2258/1  
v k. ú. Velké Pavlovice, pozemek bude prodán nejvyšší cenové nabídce (způsob soutěžení 

bude dojednán), bude zhotoven geometrický plán (náklady bude hradit kupující) 

  

  

Rada města schvaluje: 

 
- povolení dočasného záboru pozemku KN parc.č.629/3 v k.ú. Velké Pavlovice a žádost o 

právu provedení stavby – instalace sloupu pro přeložku zařízení SEK. Sloup bude 

umístěn v těsném sousedství sýpky. Žádost podala spol. za S.M.K., a.s.  

- termín Velkopavlovických hodů 2017 - 13.-15.srpna 2017 a termín Velkopavlovického 

vinobraní 2017 - 15.-16. září 2017.  
- prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Bří Mrštíků 2, VP 

- SOD mezi Městem Velké Pavlovice a Atregia,s.r.o., Šebrov 215, IČ:02017342. Předmět 

smlouvy je zpracování žádosti o dotaci předkládanou OPŽP s cílem posílit přirozené 

funkce krajiny s názvem „Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I“. Cena za 

dílo je stanovena na 65.000,-Kč bez DPH 

- zadání zpracování projektové dokumentace, která bude sloužit pro územní řízení ve věci 
„Revitalizace prostoru stávajícího hřiště u kostela Velké Pavlovice“. Bude osloven 

zpracovatel studie o cenovou nabídku 

 

 

  
 

 


