Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 65/16
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý
13. prosince 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:

Petr Hasil

Rada města projednala a bere na vědomí:
Různé a žádosti
-

-

nabídku 3D prvků z pryže na dětská hřiště - v současné době o pořízení RMě neuvažuje
informace o provedeném průzkumu ceny za sečení trávy v lesoparku, cena se pohybuje
kolem 0,80Kč bez DPH/m2, tzn. jedno sečení/17.000,-Kč včetně DPH (včetně areálu
kynologů), proběhla diskuze, budou poptány nabídky na střední typy sekaček v cenové
relaci cca 300tis.Kč
Znalecký posudek zhotovený znalcem Ing. Janem Machovcem na 14ks stromů v okolí
sokolovny a sóla za sokolovnou
Znalecký posudek o ceně motorového vozidla Tatra CAS 32 - T148, reg.zn.BVH 96-38
informace o dotačním titulu pro města a obce na výsadbu stromů, keřů včetně mobiliáře
cca 5-10 ks laviček. Celková výše nákladů do 250tis.Kč
výše odměn pro neuvolněné zastupitele města s ohledem na změnu nařízení vlády - RMě
navrhuje výši odměn ponechat
žádost o směnu pozemku parc.č.97/18 o výměře 72m2 za část pozemku parc. č. 97/1 o
rozloze 72m2 (okolí RD pozemku parc.329)
oznámení o udělení ředitelského volna všem žákům ZŠ
informace o umístění bývalého stánku PNS v ul. Bezručova, pozemek pod stánkem je
v majetku města, RMě doporučuje dále neuzavírat smlouvu o nájmu, stánek z důvodu
nefunkčnosti odklidit majitelem a místo zrevitalizovat
PD výstavby skladovací haly V&M Zborovští v průmyslové zóně. RMě se bude touto PD
dále zabývat – hlavně ohledně možnosti stavby na hranici pozemku a zastínění
sousedního RD
rozpočtové opatření 13/2016, které bude projednávat ZMě dne 20.12.2016
informace o projetých PHM autobusem v majetku města
informace z DSO Čistý Jihovýchod (zvýšení poplatku za ukládání odpadu na skládce
Hantály,a.s. o 50Kč/tunu; informace o odpadech)
informace o dění ve Svazku obcí MH (úvaha zakoupení stroje na opravu komunikací,
kulturní akce Modrých hor, apod.)
informace o schůzce s p.Stokláskem, nemá zájem směnit pozemek v areálu Mor. Agry
za akcie VSFL
ředitel ZŠ informoval o výsledku kontroly školní inspekce a o rozhodnutí soudu ve věci
bývalého ředitele, dále informoval o tom, že bude dále pokračovat jako předseda
Kontrolního výboru
Znalecký posudek obvyklé ceny budovy zdravotního střediska v ul. Hlavní. Cena je
stanovena na 4.500.000,-Kč. RMě nedoporučuje ZMě odkup za 4.5mil.Kč, ale max. za

-

3.6mil.Kč. RMě nedoporučuje odkup podílů společnosti Zdravotní středisko Velké
Pavlovice, s.r.o.
prodej akcií VSFL, RMě doporučí prodej akcií sklepů VSFL
RMě neakceptuje cenovou nabídku AQE na zpracování rozpočtového výhledu na
následující roky
návrh na zbudování podzemních kontejnerů na odpad
využití prostor mezi skateparkem a garážemi, zahájit jednání s orgány, zda bude možné
rozhrnout hromadu hlíny do rokle rozhrnout
diskuze o stavu BD Nádražní 7, návrh vystavit nový bytový dům, obyvatele přestěhovat,
BD zdemolovat, RMě pověřuje jednáním starostu města s pozemkovým úřadem o
pozemku za ul. Zahradní
dotaz, zda probíhají kontroly příspěvkových organizací
zajištění kontroly příspěvkové organizace Ekocentra Velké Pavlovice za rok 2016
informace o zprovoznění veřejného WC na aut. nádraží, WC není zkolaudováno, nemůže
být zprovozněno
upozornění na nefunkční radary na ul. Brněnská a ul. Nádražní
vypsání výběrového řízení na opravu komunikace U Zastávky a dodělání chodníků v ul.
Nádražní (U bývalých uhelných skladů

Rada města schvaluje:
-

-

odstranění 8ks stromů dle posudku a zahájení správní řízení ve věci odstranění stromů
nabídku Synpro,s.r.o. na dodání postranního kartáče zametacího vozu. Cena 56.503,-Kč
vč. DPH, stroj bude pořízen na počátku roku 2017
prodej vozidla Tatra CAS 32 - T148, reg.zn.BVH 96-38 zájemci s nejvyšší nabídkou,
nejnižší možná nabídnutá cena je dle znaleckého posudku, tj.125Tis.Kč včetně DPH
darovací smlouvu mezi Městem Velké Pavlovice a EON Česká republika, s.r.o. se sídlem
České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 37049, IČ 25733591. Předmětem
darovací smlouvy jsou 2ks bezpečných branek v hodnotě 46.996,-Kč vč. DPH, a to za
účelem dovybavení sportoviště ve správě obce
finanční dar ve výši 3tis.Kč na šachový turnaj žáků dne 26.12.2016
prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2017 na byt č.5 v bytovém domě B. Němcové 25
prodloužení nájemní smlouvy do 31.3.2017 na byt č.1 v bytovém domě Nádražní 7
prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2017 na byt č.1 v bytovém domě Bří Mrštíků 2
žádost spolku Myslivci Velké Pavlovice z.s. o bezplatnou dopravu obilného odpadu pro
zakrmení zvěře v honitbě Velké Pavlovice
PD na výstavbu ubytovacích objektů v ul. Za Dvorem a ul. Příční, za podmínky
zbudování 12 parkovacích míst (na počet pokojů)
finanční dar ve výši 5.tis Kč jako odměnu za vedení tradiční scénky na Velkopavlovickém
vinobraní 2016
provedení rozpočtového opatření 12/2016
uzavření smlouvy o právu provést stavbu chodníku a odstavného stání v rámci akce
„II/421 Velké Pavlovice, průtah“ na pozemku 296, k.ú. Velké Pavlovice mezi městem a
Jihomoravským krajem

Rada města neschvaluje:
- prodej pozemku parc.č.5976 a 6004, k.ú. Velké Pavlovice, pro pana Martina Fialu, Polní
916, Pohořelice
- finanční podporu nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM

