Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 61/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 18. 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, Ing. Ladislav Hádlík, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil
– příchod 16:50 hod.

Zapisovatel:

Jitka Krátká, tajemnice MěÚ

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

-

Informace zástupců spol. Terra Group Investment, a.s. o návrhu zajistit pro občany
města výraznou úsporu nákladů na energie zajištěním a zprostředkováním elektronické
aukce, realizace v roce 2017, RMě se nabídkou zabývala, bude vypracován návrh
smlouvy o součinnosti firmy městem
návrh rozpočtu na rok 2017 příspěvkové organizace města Ekocentrum Trkmanka,
požadavek na doplnění informací a propočet nákladů při minimální činnosti Ekocentra
dle podmínek dotace a rozklíčení výnosů z transferu
konání zasedání ZMě - 20.12.2016
návrhy na řešení plochy pro bydlení u MŠ dle územního plánu, majitelé pozemků budou
svoláni ke schůzce, návrh na provedení jednoduché pozemkové úpravy dle studie
zpracované Ing. arch Kleinem, případně odkoupení pozemků městem od majitelů
návrh uspořádat vánoční popř. novoroční koncert v sokolovně
informace o jednání s p. Ing. Olšinou ve věci rekonstrukce rozhledny Slunečná,
nahrazení stávající konstrukce, výměna nosných kůlů za nové, jednání pokračují
informace o průběhu prací při přemístění stánků a umístění veřejného WC na
autobusovém nádraží, diskuze o studiích nového náměstí v prostoru areálu statkového
dvora Moravské Agry a.s. – studie bude dohledána a předložena na příští RMě
informace o pracích na optimalizaci VO na ulici Dlouhá, výměna světel za LED, diskuze
o intenzitě osvětlení, funkčnosti, výšce stožárů
parkování osobních vozidel na chodnících ve městě a činnost strážníka MěPO, výběrové
řízení na dalšího strážníka
informace o odkoupení akcií Vinných sklepů Františka Lotrinského firmou S.M.K., a.s.
Blansko, konala se schůzka akcionářů, prodej musí být odsouhlasen na zasedání ZMě
informace zástupců společnosti Zdravotní středisko s.r.o. o situaci ve společnosti a
převodu budovy zdravotního střediska ze společnosti na město. Byl osloven odhadce
(soudní znalec), aby ocenil budovu, náklady za posudek jsou ve výši 9.000,- Kč + DPH,
bude svolána schůzka společníků na úterý 25.10.2016 v 16.30h za účelem dohody ceny
podílu, nájemních smluv a převodu nemovitosti

Různé a žádosti

-

-

-

- projednala znalecký posudek č. 4168-238/2016 na odkoupení pozemků parc. č.
1483/34 a 1554/8, k.ú. Velké Pavlovice, bude řešeno
zabývala se podnětem o posouzení a pokácení 3 ks stromů borovic u BD Růžová 17, jako
důvod je uvedeno narušení zdiva a základů ve sklepě, odírání fasády a růst do
elektrického vedení – vzhledem k tomu, že se jedná o bytový dům, který je ve vlastnictví
„Společenství vlastníků“, bude svolána schůzka se členy
projednala podnět Střediska služeb školám o pokácení túje v předzahrádce na ul. Hlavní
28, která zasahuje do el. vedení a keře, který zasahuje na chodník – túje i keř budou
ořezány, kácení bude řešeno při realizaci rekonstrukce chodníku Mobility III 2017, popř.
položení NN do země
projednala podnět p. M. K., která pečuje o veřejnou zeleň na pozemku města mezi
pekárnou a obchodním střediskem, o vykácení některých stromů, které jsou ve špatném
stavu – bude provedeno šetření na místě samém
zabývala se podnětem o pokácení 2 ks višní v ulici V Údolí, které jsou ve špatném stavu
(monilióza) a zasahují do el. vedení – bude provedeno šetření

Rada města schvaluje:
-

podání žádosti o výmaz Školního klubu, jehož činnost vykonává příspěvková organizace
Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace, z Rejstříku škol a
školských zařízení, a to s účinností od 1.12.2016
pověřuje ředitele příspěvkové organizace Základní školy Velké Pavlovice okres Břeclav
k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor
školství/MŠMT
nabídku spol. Trignis na dopracování PD na hřiště u kostela ve výši 98.500,- č bez DPH
uzavření licenční smlouvy mezi městem a OSA o veřejném provozování hudebních děl –
Vinobraní - na částku 7.899,- Kč
kupní smlouvu č. 077-19 se spol. CULLIGAN s.r.o. na dodávku změkčovače do kašny
před radnicí
pořádání vánočního jarmarku dne 18.12.2016 a pořádání ohňostroje na Silvestra –
31.12.2016 cena ohňostroje do 15 tis. Kč
pořízení vánoční výzdoby v hodnotě do 50 tis. Kč
cenovou nabídku spol. RENVODIN – Šafařík, spol. s.r.o. za vypracování Stanoviska
energetického auditora a závěrečného vyhodnocení akce Zateplení objektu Gymnázia a
Sportovní haly Velké Pavlovice ve výši 11.500,- bez DPH
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi městem a Jm krajem pro akci „Velké Pavlovice – Mobility – III. etepa“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje č. 036628/16/OKH
(JSDH-cisterna, prodloužení termínu)
Vnitřní platový předpis č. 4/2016 pro zaměstnance města zařazené do 1. – 4. platové
třídy s platností od 1.11.2016
spolupořadatelství se ZO ČZS akce „Žehnání mladého vína“ a úhradu cimbálové muziky
Lašár dne 20.11.2016
finanční dar za provedení kulturně osvětové činnosti - vedení Hanácko-slováckého
kroužku
finanční dar za provedení kulturně osvětové činnosti, výuka tradičního verbování
mládeže Velkých Pavlovic

