Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 59/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 20. 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, Ing. Ladislav Hádlík, Ing. Roman Halm

Omluveni:

Josef Dostoupil

Zapisovatel:

Jitka Krátká – tajemnice MěÚ

Rada města projednala a bere na vědomí:
Z činnosti MěÚ
-

-

konání příštího zasedání RMě – 4.10.2016 ve 14.00 hod.
ohňostroje ve městě a jejich oznamování, množí se stížnosti občanů na rušení nočního
klidu, návrh na přijetí OZV na omezení ohňostrojů, nejprve budou osloveni majitelé
větších ubytoven a restaurací, vinaři, případně i občané se žádostí o omezení zábavné
pyrotechniky, pokud se situace nezlepší, bude vydána vyhláška zakazující ohňostroje
informace o jednání s p. Olšinou, návrh výměny konstrukce rozhledny Slunečná,
navrhuje výměnu dřeva za dřevo
výstavba skleníků investora spol. Moravská Agra a.s., pracovník SÚ seznámil přítomné
s probíhajícím sloučeným územním a stavebním řízením
příprava rozpočtu na rok 2017 a s tím souvisejícími návrhy plánovaných investičních
akcí v příštím roce
činnost kontrolního a finančního výboru, na zasedání ZMě budou předsedové výborů
upozorněni, aby doložili zápisy ze zasedání a plán činnosti pro rok 2017 – kontrola
příspěvkových organizací, kontrola usnesení ZMě a RMě, kontrola výběrových řízení
informace o konání jednání Mikroregionu Hustopečsko

Různé a žádosti
-

žádost ředitele ZŠ o změnu účelu poskytnutého příspěvku určeného na opravu podlahy
ve velké tělocvičně, finance budou využity na opravu prostorů školy (šatny, WC,
umyvárny a topení v tělocvičně nebo v obou budovách ZŠ), účel a finanční obnos nutno
specifikovat, bude řešeno v příští RMě

Rada města schvaluje:
-

prodej vozidla Škoda Fabia SPZ 1B9 3264 nejvyšší podané nabídce za nabídnutou cenu
21.000,- Kč
nabídku spol. RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. na vypracování „Průkazu energetické
náročnosti budovy“ pro objekt ZUŠ na ul. Hlavní 30 ve výši 10.800,- Kč
věcný dar – zakoupení pohárů pro vítěze VIII. ročníku volejbalového turnaje „O pohár
starosty Velkých Pavlovic“
poskytnutí autobusu zdarma na cestu do Brna - Bohunic a zpět dne 5.10.2016 pro
zaměstnance ZŠ a občany Velkých Pavlovic z důvodu dárcovství krve

-

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem, Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s. a S.M.K., a.s. Blansko pro umístění vedení
optického kabelu a sloupu u sýpky
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem a spol.
E.ON Distribuce, a.s. pro kabelové vedení NN „V.Pavlovice, příp. DS, Knápková
K2146/2“
uzavření smlouvy o právu provést kanalizační a vodovodní přípojku k RD na pozemku
parc.č. 636, k.ú. Velké Pavlovice včetně vodoměrné šachty na pozemku ve vlastnictví
města parc.č. 457/1, k.ú. Velké Pavlovice
akci „Oprava zastřešení vinného sklepa, na pozemku parc.č. 30, k.ú. Velké Pavlovice, na
místo střechy sedlové bude na objektu 7,6mx6,5m provedena střecha pultová

