Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 73/17
ze schůze Rady města Velké Pavlovice, která se konala v úterý
14. března 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:
Omluveni:
Zapisovatel:

Petr Hasil, Ing. Ladislav Hádlík, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil
Jiří Otřel
Jitka Krátká, tajemnice MěÚ

Rada města projednala a bere na vědomí:
Z činnosti MěÚ
-

-

-

informace o záměru umístit kamery na veřejná prostranství ve městě: okolí
základní školy a gymnázia, mateřská škola, byty pro seniory, ul. Brněnská u
sokolovny a u veřejného WC, u Ekocentra Trkmanka, Sběrný dvůr, ul. Nádražní,
hřbitov, hřiště u kostela, radnice, ul. Dlouhá, celkem vybráno 12 bodů
žádost o spolupráci a oznámení spol. AGROTEC autoklub Hustopeče o pořádání
XIII. ročníku Rally Agrotec 2017 v termínu 15. – 17.6.2017, RMě – souhlas se
zapůjčením komunikací na konání rally, návrh na dodání pytlované asfaltové
směsi, komunikace budou vyspraveny pracovníky města
příprava knihy o Velkých Pavlovicích k 50. výročí povýšení na město
návrh na řešení zpevněných a dopadových ploch a chodníků na hřišti u kostela
dle vypracované PD
informace o opravě, izolaci základů bytového domu na ul. Nádražní a o statikem
provedené kontrole možné narušené statiky konstrukce bytového domu ul. B.
Němcové
informace o průběhu soudního jednání o zaplacení náhrady škody městem za
úraz MUDr. Portešové, návrh mimosoudního vyrovnání přes pojišťovnu
Kooperativa, návrh zaslal JUDr. Kvíčala
informace o průběhu projednávání Změny č. 1 Územního plánu města odborem
Regionálního rozvoje MěÚ Hustopeče
připomínka člena ZMě L. Zborovského na jednání ZMě, že město nepodporuje
vinaře, RMě navrhuje oslovit vinaře, jak by si podporu města představovali

Různé a žádosti
-

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí ročník 15, částka 1 vydaný dne
21.2.2017
žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 4524/1, k.ú. Velké Pavlovice
(podnikatelská zóna - P6) o výměře cca 4000 m2, firmě Dřevostavmont Č& s.r.o.,
Hustopeče, Martinu Čáslavovi, vyvěšení záměru bude projednáno na ZMě
žádost o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku na Zelnicích (dle
změny č. 1 ÚPD plocha pro výstavbu RD), bude provedeno místní šetření
kritéria pro přijímání dětí do MŠ a stanovení podmínek pro podávání žádostí o
přijetí dětí do MŠ

-

-

-

-

žádost o propachtování pozemků v trati Za dvorem (parc.č. 7772, 7822, 7845,
7846, 7850, 7852, 7859, 7862, 7865, k.ú. Velké Pavlovice), k žádosti přiložen
souhlas současného nájemce - spol. ZEMOS a.s., RMě nemá připomínky ke
změně nájemce s tím, že pozemek parc.č. 7847, k.ú. Velké Pavlovice bude
z nájmu vyňat, protože je již navržen na směnu s vlastníky pozemku pod
komunikací U Zastávky, bude zveřejněn záměr
problém s parkováním před masnou na ul. Hlavní
žádost o prodej části pozemku parc.č. 1819, k. ú. Velké Pavlovice, která je
přilehlá k RD č.p.591 (část Blatové uličky), RMě – návrh oslovit vlastníky RD na
pozemku parc. č. 1817 o možnosti prodeje části pozemku parc.č. 1819, k.ú.
Velké Pavlovice
zabývala se možností, aby veřejnost využívala hřiště u školy, oslovit ředitele
Gymnázia, aby předložil návrh režimu využívání hřiště do příští RMě, jsou
pozvaní všichni ředitelé příspěvkových organizací
informace o probíhajících řešeních zatékání do sklepů na Zelnicích
připomínky k organizaci práce zaměstnanců Služeb města při sečení trávy
v letním období na veřejných plochách
opětovný požadavek na odklizení hlíny na ul. Ořechová před sklepem p. Klašky
návrh vytvořit letáky pro řidiče s upozorněním, že parkují na chodníku, při
špatném parkování umístit leták za stěrač auta a ještě zveřejnit upozornění, že
řidiči nesmí parkovat na chodníku ve zpravodaji
žádost o označení a rezervaci 3 míst na stání jen pro prodejnu Vinařské potřeby
Bureš na ulici Ořechová na parkovišti naproti prodejny, RMě - bude prošetřena
možnost změny vyhlášky o poplatku z veřejného prostranství nebo možnost
nájmu, popř. místní vhodného dopravního značení
dotaz na výsledek šetření ztraceného projektoru ve vlastnictví Ekocentra
Trkmanka u příležitosti akce 20 let založení gymnázia v sokolovně, informace
bude podána na příštím zasedání RMě
před příští schůzí RMě bude provedeno místní šetření: demolice RD Hajdová,
vodovodní a kanalizační přípojka na Zelnicích, propojení vodovodního řadu na
Trávníkách, Blatova ulička Zelnice

Rada města schvaluje:
1) uzavření smlouvy o zajištění uměleckého pořadu Vánočního koncertu sourozenců
Ulrichových a skupiny Javory dne 20.12.2017
2) uzavření smlouvy mezi městem a Bronislavem Samsonem, Tvrdonice o natočení a
zpracování video reportáže z kulturních akcí města
3) uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi městem a OSA
pro Novoroční koncert v lednu 2017
4) uzavření smlouvy o dílo mezi městem a spol. LOMAX&Co s.r.o. na opravu garážových
vrat v BD ul. B. Němcové
5) přidělit zakázku na akci „Přípolož VO k NN Hlavní, Horní, Sokolská – nadzemní část“
Peteru Havelkovi, Ořechová 4 a sepsat s ním smlouvu o dílo
6) fakturační částku za dopravu autobusem v majetku města pro cizí: 26,- Kč/km,
pokud bude cesta nad 100 km, bude fakturováno 24,- Kč/km, vše bez DPH. Čekací
doba se fakturuje 100,- Kč/hod, bez DPH. Tyto ceny platí do 31.3.2018
7) nákup nových židlí do patra sokolovny
8) odstranění stromu na ul. Nám. 9. května v místě, kde bude v rámci úprav kolem
kostela vybudována autobusová zastávka, odstranění stromu nepodlého povolení
9) podání dvou žádostí o dotaci: Podpora škol formou projektů „Vzděláváme pro život“
(dotace 713.989,- Kč bez spoluúčasti) a projekt „Erasmus+K1- zahraniční stáže
(19.552 Eur bez spoluúčasti), obě žádosti podává Gymnázium
10) uzavření podnájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 666/3, k. ú. Velké Pavlovice,
výměry 94 m2, za účelem umístění prodejního stánku na autobusovém nádražní
(nájemní smlouva s Moravskou Agrou)

11) žádost o povolení vybetonování plochy za lisovnou a sklepem na Zelnicích z důvodu
zatékání do sklepa
12) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem a E.ON
Distribuce pro kabelové vedení NN “V.Pavlovice, rozš. kNN, Buchta K4524/63“
13) úhradu členského příspěvku pro Svaz měst a obcí ČR dle faktury ve výši
10. 605,10 Kč
14) prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v BD ul. Nádražní 7 od 1.4. do 30.6.2017
15) poskytnutí autobusu zdarma na dopravu děti z MŠ na přehlídku dětských
folklorních souborů do Poštorné dne 20.5.2017
16) uzavření smlouvy o pachtu na pozemek parc.č. 6565, k. ú. Velké Pavlovice o výměře
663 m2 v trati Soudný
17) uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 6566 o výměře 441 m2, 6567 o výměře
545 m2, 6568 o výměře 1637 m2, k.ú. Velké Pavlovice za účelem umístění včelstva
18) vybudování zpevněné plochy na části pozemku parc.č. 88/1, k. ú. Velké Pavlovice na
ul. Stará pro parkování automobilů zákazníků penzionu Bobule na vlastní náklady
19) demolici rodinného domku č.p. 516 na ul. Nám 9. května

Rada města neschvaluje:
1) návrh smlouvy mezi městem a Jednotou Mikulov o zajištění celoroční údržby
pozemků okolo obchodního střediska, (úklid sněhu a posyp při neschůdnosti, sečení
trávy)
2) pronájem části pozemku parc.č. 88/1, k.ú. Velké Pavlovice za účelem zřízení
zpevněné plochy
3) umístění mobilního přístřešku pro kola na pozemku města parc.č. 1995/13, k.ú.
Velké Pavlovice, dle původní PD pro rekonstrukci ubytovny je na tomto pozemku na
stejném místě plánováno parkování automobilů

