
                                 Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 68/17 
 

  

ze schůze Rady města Velké Pavlovice, která se konala v úterý  

3. ledna 2017 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  

 
- informace o prodeji pozemků v podnikatelské zóně 

- informace o nabídce DSO Mikroregion Hustopečsko připojit se k obcím a městům 

v regionu a nechat vypracovat strategický plán města – možnost získání dotace  

- návrhy na řešení a úpravu ulice Tovární v souvislosti s demolicí dílen a skladových kójí a 

výstavbou domu pro seniory budované firmou BLARA s.r.o., nabízí se likvidace garáží a 

zemních sklípků a vybudování kójí pro obyvatele BD Tovární č.8 a č.10. bude zjištěn 
zájem obyvatelů bytů o tyto kóje, financovat si budou sami, město zajistí projektanta a 

jednotný vzhled staveb – bude zjištěn zájem o skladové kóje 

- dotaz na zapůjčení strážníka do jiné obce – není možné, pouze jeden strážník ve městě, 

projednali možnosti řešení bezpečnosti ve městě – varianty - strážník MěPO nebo 

bezpečnostní agentura 

- zabývala se pokračováním družby mezi Městem Velké Pavlovice a francouzskou obcí 
Echenon, v letošním roce uplyne 25 let od uzavřením smlouvy (1992), budou osloveni 

občané, kteří do Francie jezdí a udržují navázané přátelství, budou projednány návrhy 

na vhodné připomenutí výročí a případné pokračování družby 

- návrh zpracovat pravidla a regulativy pro výstavbu ve městě (stavební čára, tvar a výška 

střechy, atd.), pravidla budou projednána a schválena v orgánech města, návrh regulativ 
– stavební úřad 

- vedení kroniky a zajištění vhodného kronikáře města  

 

Různé a žádosti 

 

- Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí vydaný dne 8.12.2016, ročník 14, částka 5 
- žádost o prodej části pozemku (cca 400m2) parc.č. 1109/198, k.ú. Velké Pavlovice, jedná 

se o pozemek uvnitř bývalého ZD, pozemek slouží jako komunikace. Dále se zabývala 

žádostí stejné firmy o zřízení služebnosti cesty a přístupu k jeho nemovitostem na 

pozemcích parc.č. 1121/1, 1121/8, 1121/7, 1109/200 a 1109/198, k.ú. Velké 

Pavlovice. Vzhledem k tomu, že pozemek parc.č. 1109/198 slouží jako cesta, RMě prodej 
části pozemku nedoporučuje. Souhlasí však se zřízením služebnosti, a to na všechny 

pozemky, bude s žadateli projednáno 

- návrh smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 1265/20, k.ú. Velké Pavlovice pod místní 

komunikací V Sadech, bude nabídnuto odkoupení za cenu schválenou ZMě - 100/m2, 

pokud vlastník nebude souhlasit, bude uzavřena nájemní smlouva 



- zabývala se Peticí podle §1 zák.č. 85/1990 Sb., o právu petičním - protest proti zrušení a 

ukončení stánkového prodeje ovoce a zeleniny. Petici celkem podpořilo 179 občanů, kteří 

žádají představitele města o přiměřené prodloužení stánkového prodeje do doby, než 

bude město pozemek jinak využívat.  

- problém úklidu při venčení psů v zastavěné části města i mimo zastavěnou část města, 

zákonnými možnostmi omezit volný pohyb psů a vyzývání občanů k úklidu psích 
exkrementů 

 

 

Rada města schvaluje: 

 
1. dokumentaci k demolici dílen a skladových kójí pro spol. BLARA, s.r.o. a vybudování 

a financování parkoviště na pozemku města v souvislosti s demolicí zemních sklípků, 

garáží a úpravami souvisejícími s výstavbou bytů pro seniory na ul. Tovární 

2. vypsání výběrového řízení na 2. strážníka MěPO, inzerát bude zveřejněn na 

stránkách města a v Novém životě 

3. místo a dobu pro konání svatebních obřadů - dle §11 zák.č. 301/2000 Sb. o 
matrikách, v platném znění, manželství se uzavírá v místě určeném RMě: v obřadní 

síni MěÚ Velké Pavlovice, Nám.9. května 700/40 v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin 

(v tento den a uvedenou dobu je umožněno snoubencům s trvalým pobytem na 

území ČR uzavřít manželství bez jakýchkoliv nadstandardních služeb, tedy bez 

jakýchkoliv poplatků). Ve dnech státních svátků a ostatních svátků se svatební 
obřady nekonají  

4. spolupořadatelství s DSO Modré Hory na sportovní akce v halové kopané „O pohár 

Modrých Hor“ 

5. finanční příspěvky na činnost pro rok 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy s 

organizacemi: 

a. TJ Sokol Velké Pavlovice ve výši 20.000,- Kč 
b. Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice ve výši 20.000,- Kč 

6. finanční dar ve výši 6.000,- Kč pro Domovinku Němčičky o.p.s., kde zařízení 

využívají dvě občanky města 

7. finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro Malovaný kraj, občanské sdružení Břeclav 

8. finanční dar Dámskému klubu ve výši 5.000,- Kč 
9. finanční dar Klubu důchodců ve výši 100,- Kč na jednoho člena, celkem10.400,-Kč 

10. finanční dar Presúznímu sboru o.s. ve výši 20.000,-Kč z toho 10.000,-Kč bude 

vyplaceno v I. pololetí, dalších 10.000,- Kč ke konci roku 2017 

11. poskytnutí finančního daru v souvislosti s pořádáním plesů: 

Velkopavlovická chasa, Jakub Procinger Krojovaný ples, 14.1.2017  5.000,- Kč 

Myslivecká jednota    Myslivecký ples, 21.1.2017  5.000,- Kč 
Sportovní klub Gymnázium   Ples Gymnázia, 10.2.2017  5.000,- Kč 

Modré Hory     Ples Modrých Hor, 18.2.2017 5.000,- Kč 

SDH Velké Pavlovice    Dětský maškarní, 19.3.2017  5.000,- Kč 

   12. uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi městem a OSA 

         z.s. pro Vánoční jarmark 2016 
   13. uzavření smlouvy o právu provedení stavby mezi Městem Velké Pavlovice a Milanem 

         Prokešem na vybudování chodníku na pozemku parc. 575/4, k.ú. Velké Pavlovice ve 

         vlastnictví Milana Prokeše 

   14. uzavření Dodatku č. 4 a 5 ke Smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou   

         potřebu, vodovod a kanalizace mezi městem a společností VAK Břeclav a.s. (ze 

        smlouvy o ní jsou vyňaty vodovody a kanalizace, které jsou předmětem převodu   
           z Města V.P. na VAK Břeclav a.s.v roce 2016) 

15. uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 6462 o výměře 2100m2 v trati 

Soudný v k.ú. Velké Pavlovice za účelem zemědělského využití, za nájemní cenu 

v místě a čase obvyklou 

16. uzavření smluv o pronájmu pozemků zahrad za rodinnými domy současným 
nájemníkům  

17. trvá na odstranění stánku ovoce a zeleniny na AN, a to do 15 dnů od doručení 

odpovědi na petici. Majitelce stánkového prodeje ovoce a zeleniny p. Anně Leštáchové 



byla nabídnuta možnost přesunutí na místo u veřejného WC, pokud tuto nabídku 

nevyužije, bude stánek odstraněn 

18. PD na akci „Skladové plochy Zborovští v.o.s.“ s podmínkou, že budova skladů bude 

umístěna na pozemku stavebníka 2m od hranice s pozemkem parc.č. 4524/14, k. ú. 

Velké Pavlovice, který je ve vlastnictví Města Velké Pavlovice a slouží jako polní cesta. 

Zastřešené parkovací stání bude umístěno v hranici pozemku. 
 


