Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 64/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v pondělí
28. 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
-

-

-

-

nabídku spol. AQE advisors a.s., na vypracování detailního rozpočtového výhledu
návrh smlouvy na vypracování PD pro prodloužení a zokruhování vodovodního řadu na
ulici Trávníky, akce se zatím projektovat nebude
možnost pořídit informační tabule vítající návštěvníky ve městě
informace o jednání s Českými dráhami, SUS a Policií ČR o úpravě přejezdu na ul.
Nádražní z důvodu zvýšené nehodovosti a informace o plánovaném umístění závory na
chodníku u přejezdu na ul. Hodonínská
informace o průběhu akce „Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení města Velké Pavlovice“, která je spolufinancována prostředky
MPO.(Číslo rozhodnutí:122D14200 6223). Prodloužení termínu realizace akce do
30.9.2017 a termínu předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do
30.9.2018. Do konce r. 2016 musí být profinancovány veškeré fin. prostředky od MPO
informace z hodnocení podaných nabídek VZ - Pořízení velkokapacitní CAS Město Velké
Pavlovice, které proběhlo dne 24.11.2016. Vítězná nabídka THT Polička s.r.o.,
Starohradská 316, 57201 Polička, IČ:46508147 - nabídnutá cena 6.327tis. Kč bez DPH.
informace o poptávce 3 firem na provedení dlažby ulice Kopečky (Padělky mezi RD
vystavěnými p. Bláhou), požadavek na dokončení do 31.12.2016: Vítězná nabídka byla
od firmy Blara,s.r.o. 319,5tis.Kč vč.DPH - dokončení v r. 2016
žádost ředitele ZŠ o poskytnutí informace ve věci zatékání ze stropu ve velké tělocvičně
(sportovní hale) – bude jednání s dostupnými klempíři na provedení odvětrání a
rozeslána poptávka na celkovou opravu střechy
ředitelka společnosti Hantály a.s. informovala o přípravě dokumentu „Plán odpadového
hospodářství“ - musí mít zpracované obce, které odvádí více než 1.000t/rok, zpracovaný
musí být do února 2017, zpracovává se na 5 – 10 let – diskuze o plánovaných záměrech
města v oblasti odpadového hospodářství, informace o provozních záležitostech
společnosti a o spolupráci s Ekocentrem Trkmanka
Ing. arch Tesař předložil tři pracovními návrhy zastřešení pódia za sokolovnou, RMě
ustupuje od původního záměru zbudování pevného pódia. Pódium bude v budoucnosti
mobilní. Na Velkopavlovické vinobraní bude půjčováno profesionální, na Velkopavlovické
hody a jiné akce postačuje pódium města – (zvážení pořízení nové plachty, popř. jiných
úprav)
informace o programu Vánočního jarmarku u radnice 18.12.2016

-

-

-

informace o provedení prohlídky vozidla Tatra 148 CAS 32 znalcem, do týdne je
očekáván cenový odhad vozidla
informace o situaci na bytovém domě B.Němcové 25 ohledně zatékání střechy - návrh na
výměnu střešní krytiny zadního traktu budovy v roce 2017-2018, včetně střešních oken,
požadavek na umístění slaboproudých kabelů na půdě bytového domu tak, aby byly
splněny předpisy a nedošlo k požáru
doporučení ZMě schválit na zasedání dne 20.12.2016 tyto finanční příspěvky místním
organizacím: TJ Slavoj 450 tis Kč ., Letecký klub Na krajem André 80 tis. Kč,
Moravskoslezský kynologický svaz Velké Pavlovice 45 tis. Kč
žádost zastupitele města J.B. o úpravu a navýšení paragrafu pohřebnictví v rozpočtu
2017 o předpokládanou částku na odkup pozemku pro výstavbu hřbitova – RMě zatím
pohřebnictví nebude navyšovat, není zřejmé, že by se v r. 2017 pozemek kupoval,
v současné době probíhají jednání mezi vlastníkem a Státním pozemkovým úřadem o
zrušení předkupního práva
informace o opětovném zatékání do sklepů na ulici Zelnice po posledních deštích, zatéká
opět do Řádkového sklepa, nejspíš kolem obrubníků, návrh použít a umístit plastickou
zálivku mezi obrubníky a asfalt, bude tak zajištěna dilatace

Různé a žádosti
-

-

opětovný návrh spol. S.M.K., a.s. Blansko na řešení prostoru kolem sýpky (zpevněné
plochy, parkoviště, veřejná zeleň)
informace o konání ohňostroje v rámci akce „Narozeninový mejdan Rádia Jih“ na
Miléniu 25.11.2016
informace o zdravotním stavu kaštanů u sokolovny – bude provedeno posouzení stromů
odborníkem, na základě kterého bude provedeno ořezání stromů, případně odstranění
informace o požadavku na provedení kontroly napojení objektu do veřejné kanalizace RD v ul. V Údolí č.p.104 a 193
příprava Novoročního koncertu, který se bude konat 7.1.2017 v sokolovně a který bude
připomenutím 50ti letého výročí povýšení Velkých Pavlovic na město
informace o situaci ve Zdravotním středisku Velké Pavlovice, s.r.o.
dotaz, proč není již po dopravní nehodě umístěna DZ „začátek obce“ na ul. Nádražní.
Bylo sděleno, že DZ není v majetku města, SÚS ji nainstaluje příští týden, je objednána.
DZ bude nainstalována ještě před Millenium
dotaz, jak pracuje zametací vůz. Bylo sděleno, že se obsluha stále zaučuje. Zkouší se, co
zametací vůz vezme a co už ne. Dále bude doporučeno pořízení přídavného kartáče na
krajnice vozovek
možnost zvážení sečení trávy firmou – zjistit cenu sekání za m2
požadavek na vyhledání původních podkladů k projektu Ekocentra týkající se finanční
náročnosti na provoz
návrh navštívit velkopavlovické rodáky v domově důchodců
požadavek na instalaci vánočních stromů, aby si je mohli děti ozdobit. Bude tak učiněno
pro první stupeň ZŠ a MŠ
RMě se zabývala nečinností Finančního a Kontrolního výboru. Na ZMě bude dán
finančnímu výboru úkol s tím, že provede do 15.2.2017 na dvou libovolných
příspěvkových organizacích města kontrolu a do 30.3 2017 na dalších dvou. V případě,
že p. Rilák nebude dále vykonávat funkci předsedy kontrolního výboru, bude post
nabídnut ještě před jednání ZMě dalším stranám s tím, že bude při jednání ZMě nový
předseda výboru schválen (zvolen)
diskuze o prodeji akcií VSFL, návrh na směnu za pozemek v majetku Mor. Agry,
v místech bývalého dvora Mor. Agry, z důvodu dořešení vlastnických vztahů
k pozemkům v okolí sýpky, bude jednáno
návrh na kontrolu dešťových vpustí (některé ve městě jsou ucpány), požadavek o řešení
dlouhodobě parkujících vozidel na komunikacích a parkovištích
informace
ohledně
budování
veřejného
WC
na
autobusovém
nádraží

Rada města schvaluje:
-

uzavření smlouvy mezi městem a Ing.arch. Jiřím Zálešákem na dopracování a úpravu
PD akce „Domov seniorů Velké Pavlovice – II. etapa“ – změna stavby
smlouvu mezi městem a Ing. Janem Novákem na vypracování a podání žádosti o dotaci
pro akci „Domov seniorů Velké Pavlovice – II. etapa“, na zajištění výběrového řízení
v případě přidělené dotace a následnou administraci dotace
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě mezi městem a Peterem Havelkou na provedení snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení města, kde se prodlužuje doba plnění do
31.5.2017
dodavatele velkokapacitní CAS Město Velké Pavlovice na základě, doporučení hodnotící
komise,: THT Polička s.r.o., Starohradská 316, 57201 Polička, IČ:46508147
uzavření smlouvy na zhotovení povrchu komunikace ul. Kopečky, V. Pavlovice s firmou
BLARA s.r.o. za cenu 319.517,- Kč
pořízení letecké fotografie města
nákup dřeva na opravu rozhledny Slunečná od obce Kunovice u Valašského Meziříčí
věcný dar Českému svazu chovatelů, ceny pro úspěšné chovatele na výstavě holubů „O
pohár starosty města“ ve dnech 10.-11.12.2016 do výš 2.000,- Kč
trvání na požadavku v počtu parkovacích míst, kterých musí být stejně, kolik je v hotelu
pokojů – hotel Sýpka
PD pro stavbu RD na pozemku parc.č. 4649/378, k.ú. Velké Pavlovice a uzavření
smlouvy o provedení přípojek k inženýrské síti na pozemcích města
úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním Novoročního koncertu a oslav 50 let
města Velké Pavlovice dne 7.1.2017

