Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 60/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 4. října 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 (dostavil se ve 14.20hod.), Ing. Ladislav Hádlík,
Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil

Zapisovatel:

Petr Hasil

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

-

-

diskuze s vedoucím Služeb města o návrhu rozpočtu na komunální služby na rok 2017,
vedoucí SM sdělil nutnost pořízení nové velkokapacitní sekačky na trávu, dále
informoval o nutných zednických pracích na budově MŠ, o rekonstrukci chodníků
(Zahradní, Zelnice, Herbenova, Bezručova)
vedoucí Stavebního úřadu vysvětlil normu ČSN 736110, která řeší parkovací místa u
penzionů a jiných ubyt. zařízení, seznámil RMě se stanoviskem Stavební komise, která
se zabývala PD plánovaného bytového domu na ul. Za Dvorem/Tovární, komise
doporučuje se stavbou souhlasit s podmínkou snížení o jedno patro.
dotaz ohledně výstavby garáže M.K. v ul.Trávníky, vedoucí SÚ odpověděl, že je vše
v souladu s předpisy a zodpověděl na další dotazy
seznámení se s Metodickou pomocí MVČR týkající se řešení otázek souvisejících
s problematikou nočního klidu
návrh rozpočtu města na rok 2017, bude upraven při následujících jednáních RMě
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí ročník 14, částku 4 vydán dne 23.9.2016
Výroční zprávu Gymnázia Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace za
školní rok 2015/2016

Různé a žádosti
-

-

žádost o prodloužení komunikace a vodovodu, v ulici Trávníky, RMě se dohodla, že bude
v návrhu rozpočtu města na rok 2017 počítáno s „zokruhováním“ vodovodu a na rok
2018 se bude připravovat PD na prodloužení komunikace
žádost o finanční příspěvek pro Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub
Velké Pavlovice na rekonstrukci ploché střechy klubovny Kynologického klubu. RMě
bude řešit příspěvky pro spolky na rok 2017 v rámci návrhu rozpočtu města na rok
2017 – říjen/listopad 2016
jednatel společnosti Zdravotní středisko Velké Pavlovice, s.r.o. informoval o momentální
situaci ve společnosti. RMě vyzvala jednatele společnosti k pořízení tržního znaleckého
posudku celé nemovitosti.

Rada města schvaluje:
-

na základě zmocnění ZMě provedení rozpočtového opatření č. 10/2016 (dotace veřejné
osvětlení, dotace volby do KZ)
životnost chodníků dle schváleného odpisového plánu 50 roků, jedná se o chodníky u
autobusového nádraží, chodník na ul. Dlouhá pravá strana od kostela po RD č.o. 70 a
chodník kolem vinárny „U Vavřince“ (ul. Dlouhá-lékárna)
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ mezi Městem Velké
Pavlovice a Itself s.r.o., IČ:18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, smlouva
se týká stavby „Vybočení z páteřní optické trasy u Města Velké Pavlovice“
PD záměru na zbudování otevřeného přístřešku pro letní pobyt na pozemku investora
parc.č.2436/5 v k.ú. Velké Pavlovice
vybudování přípojky elektro k sýpce - „V.Pavlovice, rozš.k.NN, S.M.K.“ dle zpracované
PD, za S.M.K. žádost podal: PROSIG,s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 BrnoSlatina
uzavření pachtovní smlouvy na pozemek parc.č.7365 v k.ú. Velké Pavlovice
spolupořadatelství a výši finančních nákladů na setkání velkopavlovických seniorů se
seniory z družebního města Senica dne 16.11.2016
uzavření „Smlouvy o zániku předkupního práva“ mezi Městem Velké Pavlovice a Státním
pozemkovým úřadem, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 na pozemek parc.č.
4524/76 v k.ú Velké Pavlovice
uzavření „Smlouvy o zániku předkupního práva“ mezi Městem Velké Pavlovice a Státním
pozemkovým úřadem, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 na pozemek parc.č.
4524/74 v k.ú Velké Pavlovice
uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektu „ Velké Pavlovice –
ul. Hlavní, chodník“.
uzavření „Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi Městem Velké Pavlovice a
RWE GasNet,s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ:27295567 – (SOBS Velké
Pavlovice – prům.zóna-p.č.4524/1,STL plynovod)

