
                        Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 72/17 
 

  

ze schůze Rady města Velké Pavlovice, která se konala ve středu  

22. února 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 výběrovém řízení stavby Mobility II, z důvodu doplňování informací 

výběrového řízení bude termín podání nabídek 3.3.2017 do 13.00 hod., termín otevírání 

obálek 6.3.2017 

- informace o výsledku auditu města Velké Pavlovice, který byl proveden 20.a 21.2.2017. 

Vše bez závad 

- informace o spolupráci města Velké Pavlovice s televizí RTVJ. Město Velké Pavlovice má 
objednány reportáže z akcí, které se budou ve městě v roce 2017 konat a dále bylo 

dohodnuto zpracování „promo videa“ města Velké Pavlovice 

- informace o presentaci na přednášce o Integrovaném varovném systému obcí a měst Jm 

kraje, na který bude Krajský úřad žádat dotaci, návrh členů RMě se za město V.P. 

zúčastnit, diskuze o povodňovém opatření na Zelnicích a čištění odvodňovacího kanálu 

v zahradách na Zelnicích 
- informace o jednáních ve věci prodeje pozemků v podnikatelské zóně a budování IS a 

komunikace v souvislosti s prodejem pozemku firmě Metal-Working, p. Buškovi, 

požadavek kupujícího do smlouvy dát podmínku, že do konce roku 2017 budou IS a 

komunikace vybudovány, členové ZMě budou 2.3.2017 informováni o záměru a bude 

jednáno o zajištění úvěru  
- informace týkající se současného stavu ve Zdravotním středisku Velké Pavlovice, s.r.o.  

- RMě pověřuje místostarostu jednáním s Josefem Veverkou ve věci  stavební úpravy 

stávajícího „Kolumbária“. RMě navrhuje odstranění spodní řady žulových desek a 

zazdění otvorů pro urny. Spodní řada míst pro urny je nevyužitá, lidi o ni nemají zájem 

z toho důvodu, že je uložení nedůstojné. MěÚ zaznamenal případ, kdy si pozůstalá 

rodina uložila urnu raději na nové hrobové místo na místní hřbitov. Žulové desky mohou 
být využity na přístavbu kolumbária. 

- protokol o jednání Okresního soudu v Břeclavi ve věci žaloby MUDr. S. Portešové na 

město o zaplacení 120.tis. Kč za úraz na chodníku ve městě 

- informace ve věci odběru elektro odpadů – velkých televizorů ze sběrného dvora spol. 

ASEKOL a spol. REMA Systém. Bude řešeno ve spolupráci s Hantály a.s. 
 

Různé a žádosti 

 

- ředitel ZŠ RMě seznámil s hospodářským výsledkem a požádal o převedení přebytku do 

rezervního fondu. RMě s převedením předběžně souhlasí, schváleno bude současně u 



všech PO, dále podal informaci o ředitelském volnu dne 10.3.2017, RMě bere na vědomí 

vyřazení movitého majetku ZŠ, který je v jejím vlastnictví 

- upozornění, že by měl být sestaven harmonogram prací, minimálně na první pololetí 

roku 2017. Starosta informoval, že harmonogram je již sestaven. Došlo pouze ke 

změnám výstavby chodníků, protože byla dohodnuta spolupráce s VaK, a.s. Břeclav na 

výměně vodovodního řádu v ul. Trávníky, která nebyla plánována na letošní rok. 
S ohledem na dvě havárie v průběhu jednoho měsíce. Z tohoto důvodu nebude 

provedena výměna vodovodu v ul. Zelnice, a tudíž se pravděpodobně nebude pokračovat 

v roce 2017 ani s výstavbou chodníku. Dále byl dán požadavek na rekonstrukci 

vodovodního řádu v ul. Brněnská, kde se plánuje rekonstrukce komunikace a chodníků 

a je vhodné tohoto využít i k výměně vodovodního řádu. Z tohoto důvodu bude posunut i 
termín realizace opravy chodníku v ul. Herbenova. S plánem prací budou občané města 

seznámeni ve Velkopavlovickém zpravodaji. 

- požadavek na zvážení umístění web kamery na rozhlednu s tím, že by byl přenos 

„online“, a to buď na webové stránky města nebo do médií krajského či státního formátu 

- návrh zvážit možnost svozu réví od vinic, podobně jako je k tomu v obci Vrbice. RMě 

v současné době svoz réví od vinic nedoporučuje. 
- požadavek, aby veřejnost, hlavně řidiči, byli opětovně seznámeni se skutečností   

parkovat na chodníku tak, aby bylo možno projít s kočárem a projet zametacím vozem. 

Chodník má sloužit především pro chodce a ne pro parkování vozidel. Návrh zveřejnit ve 

zpravodaji a na webových stránkách města.  

- upozornění na katastrofální stav komunikace v ul. Kpt.Jaroše, požadavek, aby se 
vozovka zrekonstruovala podobně jako v ul. Nová. Je nutné řešit i kanalizaci. 

- dotaz, zda se pokračuje v přípravách zhotovení knihy „Velké Pavlovice v proměnách“   

- návrh, aby se jednání RMě zúčastnil ředitel ZŠ i GVP, aby přednesli své požadavky na 

využití místa mezi budovou ZŠ a hřištěm Gymnázia 

 

 
Rada města schvaluje: 

 

1) uzavření smluv o právu provedení stavby Úprava polní cesty, lokalita Rovná Stará 

Hora s vlastníky dotčených pozemků 

 
2) RMě schvaluje uzavření smluv o právu provést stavby s vlastníky dotčených 

pozemků stavby „II/421 Velké Pavlovice, průtah – chodník, veřejné osvětlení“  

 

3) nepožadovat uhrazení pokuty ve výši 1000,-Kč a nákladů řízení ve výši 1000,-Kč 

za nezajištění cvičných střeleb v roce 2015 po Petru Hasilovi - hlasování: pro: 4, proti: 0, 

zdržel se: 1 (Hasil) 
 

4) smlouvu o zajištění provedení uměleckého výkonu mezi městem Velké Pavlovice a 

Petrem Bendem, Újezd u Rosic 42, IČ 68128215. Datum vystoupení 15.9.2017 ve 20.00 

hod. – Velkopavlovické vinobraní 2017. Cena je stanovena na 75tis. Kč + DPH a dále 

zajišťuje pořadatel ubytování pro 8 osob 
 

5) smlouvu o dílo mezi městem Velké Pavlovice a spol. RGV,a.s., Jana Opletala 2403, 

PSČ 690 00, IČ:25915827, zastoupenou Chlubnou Karlem-členem představenstva, na 

realizaci akce „Velké Pavlovice, veřejné osvětlení ul. Hlavní“ (na podzemní práce položení 

kabelu VO ke kabeláži NN v ul. Hlavní, Horní, Sokolská) 

 
6) pořadatelství kulturní akce „Velkopavlovické ostatky“, která se koná 25.února 

2017. RMě schvaluje úhradu nákladů na tuto akci do celkové výše 10.000,-Kč  

 

7) Rámcovou smlouvu č. M/MB/10 mezi městem a spol. MONIT plus, s.r.o. na odběr 

kancelářského zboží s náhradním plněním 
 

8) Darovací smlouvu mezi městem Velké Pavlovice a obdarovaným Dětským 

domovem, Mikulov, Nádražní 26, zast. Mgr. Ladou Válkovou 

 



9) uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Atregia s.r.o., Šebrov 215 na zpracování 

PD „Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice II“ za 116.160,- Kč včetně DPH 

 

10) vyvěšení záměru na odkoupení pozemku parc.č. 4467/12, k.ú. Velké Pavlovice, 

výměry 56 m2, dle geometrického plánu č. 2161-15/2017, pod stavbou dvojgaráže u 

Šlechtitelky 
 

11) uzavření smlouvy o provedení zpevněné plochy parkoviště a přípojek kanalizace a 

vodovodu mezi městem a S.M.K., a.s. k objektu sýpky 

 

12) uzavření smlouvy o právu provést stavbu požárního schodiště, nouzových 
únikových východů, technologii VZT a anglický dvorek mezi městem a S.M.K., a.s. u objektu 

sýpky 

 

13) dokumentaci na akci „Centrum Moravských tradic, sýpka Velké Pavlovice SO03 

zpevněné plochy“ - spol. Viadesigne s.r.o., Na zahradách 16, Břeclav 

 
14) dokumentací pro demolici RD Hlavní 126 na pozemku parc.č. 288, k.ú. Velké 

Pavlovice  

 

15) zrušení výběrového řízení „Přípolož VO k NN Hlavní, Horní Sokolská – nadzemní 

část“ z důvodů nekompletní nabídky jediného dodavatele na základě návrhu komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek   

 

 

 


