
                               Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 63/16 
 

  

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý  

15. listopadu 2016 ve 13:00 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       

                        

 

Zapisovatel: Jitka Krátká, tajemnice MěÚ 
 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

Z činnosti MěÚ 
 

- žádosti místních spolků o příspěvky na rok 2017, konkrétní výše příspěvků bude 

projednána na příštím zasedání 

- příprava rozpočtu na rok 2017 

- doporučení ZMě schválit vyčlenění částky 30 tis. Kč/rok jako „repre-fond starostovi“ 

(pohoštění, nákup věcných darů apod.) 
- diskuze o OZV upravujících konání zábavné pyrotechniky, úpravy nočního klidu - zatím 

se OZV připravovat nebudou 

- spolupořádání „Lampionového průvodu“ konaného dne 17.11.2016 s místním sborem 

dobrovolných hasičů 

- zadání stavby komunikace na Padělkách – Kopečky (mezi RD budovanými firmou BLARA 

s.r.o.) 
- informace o výpočtu a nabídce na provedení tepelného čerpadla v objektu radnice 

- informace o konzultaci projektu Mobility II 2. etapa (Vrbova ulička – restaurace 

Ferdinand) na SFDI v Praze 

- informace o čištění cyklostezek, o provozu zametacího vozu, nutno zakoupit boční kartáč 

pro zametání „kleslých“ krajnic komunikací u obrubníků 
- ředitel ZŠ a Ing. Novák informovali o kalkulaci a dokončování rekonstrukce šaten a 

sociálního zařízení u sportovní haly, upřesnili požadavek na změnu účelu poskytnutého 

příspěvku, diskuze o problému odvětrání střechy sportovní haly v důsledku kondenzace 

vody a zatékání 

 

 
Různé a žádosti 

 

- PD pro územní řízení a stavební povolení na infrastrukturu v podnikatelské zóně, 

součástí PD je vyjádření dotčených institucí, bude požádáno o územní rozhodnutí 

- žádost spol. S.M.K., a.s. Blansko o souhlas s návrhem řešení parkoviště u sýpky 
(vybudování chodníku, parkoviště, zpevněných a zelených ploch), členové RMě vznesli 

k navržené situaci připomínky – upravit chodník za sýpkou z důvodu konání hodů a 

vinobraní, upravit a navýšit kapacitu parkovacích míst dle počtu pokojů (mimo 

parkování pro zaměstnance) – bude řešeno osobním jednáním vedení města se zástupci 

stavebníka 



- podnět manž. H., ve kterém nedoporučují prodej podílu společnosti Vinné sklepy 

Františka Lotrinského a.s., upozorňují na malou reklamu společnosti a navrhují ve 

sklepech konání různých akcí, ohledně reklamy je RMě stejného názoru jako pisatelé, 

však Město V. Pavlovice není jediným vlastníkem, VSFL vlastní více společníků 

 

 
Rada města schvaluje:                                                                        

                                                                                                                                       

- na rok 2017 pro sběr a svoz netříděného KO stávající poplatek ve výši 500,- Kč na osobu 

- nákup ilustrovaných dětských map do 1000,- Kč, které budou použity jako dar při 

dětských soutěžích 
- změnu Vnitřní směrnice upravující tvorbu a použití sociálního a kulturního fond (SKF) č. 

6/2016 

- finanční dar ve výši 2.000,- Kč na Ohňovou show (Lampionový průvod 17.11.2016) 

- Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny mezi městem a E.ON Distribuce na 

připojení veřejného WC na elektriku 

- nabídnutou cenu paní J. K. na odkoupení pozemku parc.č. 2258/9, k.ú. Velké Pavlovice 
(250,- Kč/m2) 

- Kupní rámcovou smlouvu mezi městem a AGRO Brno-Tuřany na průběžný nákup zboží 

dle nabídky (dřeviny, květiny, byliny, traviny, květináče, hnojiva atd.) 

- Příkazní smlouvu o dílo mezi městem a spol. Viadesigne s.r.o. na zpracování PD v rámci 

mobility na akci „Velké Pavlovice, chodník ul. Brněnská“ 
- Dohodu o součinnosti mezi městem a spol. Terra Group Investment, a.s. při realizaci 

projektu Obec Občanům (zajištění energetické soutěže pro domácnosti) 

- pořízení aplikace „Česká Obec“, mobilní aplikaci do mobilu a tabletu pro okamžitý zdroj 

komunikace mezi městem a občany 

- uzavření Dodatku ke smlouvě o pojištění vozidel mezi městem a UNIQA pojišťovna , a.s. 

na zametací vůz 
- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně – 

právní ochrany dětí mezi Městem Velké Pavlovice a Městem Hustopeče 

- změnu účelu poskytnutého příspěvku určeného na opravu podlahy haly na opravu šaten 

a soc. zařízení u sportovní haly ZŠ Velké Pavlovice dle přílohy 

- Smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem a Českou telekomunikační infrastrukturou 
a.s. pro podzemní telekomunikační vedení na pozemku parc.č. 629/3, k.ú. Velké 

Pavlovice 

- uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu pozemku parc.č. 6594, výměry 846m2, za 

účelem zemědělského využití  

- pronájmy zahrádek na ul. Tovární na pět let 1.1.2017 do 31.12.2021, za cenu 10,- 

Kč/m2/rok, jedná se o část pozemku parc.č. 907/1, k.ú. Velké Pavlovice 
- PD na novostavbu RD s garáží na ul. Dlouhá, na pozemku parc.č. 552, k.ú. Velké 

Pavlovice 

- PD na akci „Komunitní dům pro seniory Tovární“ investora spol. BLARA s.r.o., co se týká 

úpravy zpevněných ploch a místních komunikací, RMě upozorňuje, že i když jsou pod 

stávajícími místními komunikacemi pozemky soukromé, místní komunikace jsou 
v majetku města, město však nebude v souvislosti s výstavbou komunitního domu 

opravovat ani budovat místní komunikace, které se stavbou souvisí. V průběhu výstavby 

musí zůstat zachován příjezd ke stávajícím objektům na ulici Tovární. 

 

 

 
 

 

 

   


