Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 75/17
ze schůze Rady města Velké Pavlovice, která se konala v úterý
11. dubna 2017 v 16:00 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:

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

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

-

-

-

-

informace ředitele ZŠ o činnosti školy, je přihlášeno 26 prvňáčků, bude vytvořena jedna
1. třída, o účetní závěrce, o opravách v budově školy, o přípravě akce „Oprava střechy
tělocvičny ZŠ“, PD dodána, příprava výběrového řízení, probíhá stavební řízení, zahájení
stavby červen, ukončení září 2017
ředitel gymnázia a jeho zástupkyně společně s ředitelem ZŠ se zabývali přístavbou
školského komplexu v místě vykoupených RD, RMě projednala požadavky obou škol na
rozšíření prostoru škol (rozšíření jídelny, multifunkční učebny, zázemí, atd.), návrhy
budou předány Ing. Tesařovi, který je zapracuje do návrhu studie, dále se společně
zabývali požadavkem ředitele ZŠ na převedení plynu z gymnázia na ZŠ (společná kotelna
v ZŠ pro obě zřízené PO města, plyn byl převeden z důvodu snížení tarifu)
ředitel gymnázia informoval o činnosti gymnázia, o novém systému přijímacího řízení, na
osmileté studium je přihlášeno 39 studentů, na čtyřleté 33 studentů, byli informováni o
maturitních zkouškách (ústní zkoušky od 22.5.2017)
vyhlášení ředitelského volna dne 11.5.2017 pro žáky gymnázia
informace o jednání s majiteli pozemků na Zelnicích v lokalitě dílčí změny č. 1.12 pro
bydlení ve Změně územního plánu ve věci výstavby RD a financování prodloužení IS
zabývala se opravou silnice na ul. Starohorská a projednala nabídky
zabývala se návrhem PD na výstavbu skladů (kójí) pro obyvatele BD na ul. Tovární na
místě stávajících podzemních sklípků
jednání s vítěznou firmou THT Polička, s.r.o., o dodání cisterny pro JSDH
informace o přidělení dotace ze SFŽP na větrolamy dle Plánu společných zařízení
v souvislosti s ukončenými KPÚ, avšak oficiální zprávu město ještě neobdrželo
možnost směnit nebo odkoupit od Státního pozemkového úřadu pozemek parc.č.
4623/1, k.ú. Velké Pavlovice (pozemek za bývalým skleníkem na ul. Zahradní), který je
dle územního plánu určen pro bytovou výstavbu – bude předloženo na zasedání ZMě
s doporučením RMě odsouhlasit
informace o přijaté pracovnici od 1.4.2017, strážnice MěPO – Iva Rathouská
možnost, zda pokračovat nebo ukončit uzavřenou družbu s francouzskou obcí Echenon,
která trvá 25 let, ale ze stran občanů města již není zájem o družební návštěvy, RMě:
doporučuje ZMě odsouhlasit služební cestu starosty Jiřího Otřela, bývalého starosty Ing.
Martina Bálky a překladatelky do obce Echenon za účelem oficiálního ukončení družby
informace o nechvalném textu o městech na jižní Moravě v brněnském informačním
průvodci, jsou zmíněny i Velké Pavlovice a „Opilé sklepy“, starostové poškozených měst
reagovali dopisem primátorovi města Brna

-

dotace na byty pro seniory z MMR ve výši 2.400 tis. Kč přidělena pouze na 4 byty, tj.
600tis. Kč na jeden byt, RMě projednala a schválila výstavbu 4 bytů pro seniory,
postavěny budou 3 byty 2+kk a 1 byt 1+kk dle dokumentace, v ZMě bude projednáno
zajištění úvěru pro stavbu bytů
Různé a žádosti

-

-

zabývala se opakovaným rušením nočního klidu provozem sklepa v bytové zástavbě a
dále upozorněním na stále na oplechovaný strom na staveništi – objekt sklepa nebyl jako
provozovna povolen, ani jako provozovna není využíván, s problémem je nutno obrátit se
na Policii ČR. Na poškozený strom je vydáno povolení ke kácení v době vegetačního klidu
projednala a schválila demolici hospodářského objektu na pozemku parc. 635, k.ú.

Rada města schvaluje:
-

-

změnu účelu poskytnutého příspěvku ZŠ v částce 400 tis. Kč na opravu podlahy
v budově 2. stupně ZŠ ve třídě v mezipatře, na opravu havarijního stavu vodovodního
potrubí a plynového ohřívače pod sportovní halou, na opravu havarijního stavu
hromosvodů na budovách ZŠ, na opravu topení a zajištění alarmu v tělocvičnách
bezplatné zapůjčení autobusu na dopravu studentů gymnázia za účelem přechodu
Pálavy z Pavlova do Klentnice v rámci sportovně turistického kurzu dne 8.6.2017
umístění billboardu města a Šlechtitelské stanice na pozemku parc.č. 7748, k.ú. Velké
Pavlovice v místě na vjezdu do města od Hustopečí
komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve výběrovém řízení stavby „Velké
Pavlovice – úprava prostoru u kostela“, členové: Jiří Otřel, Per Hasil, Ing. Ladislav
Hádlík, náhradník Josef Dostoupil, jednání komise bude 20.4.2017
výstavbu 4 bytů pro seniory z dotačního titulu MMR, postaveny budou 3 byty 2+kk a 1
byt 1+kk dle dokumentace
poskytnutí autobusu pro DSO Modré Hory na svoz a odvoz dne 20.5.2017 na akci
„Modré Hory v písni na Slunečné“ za cenu 15,- Kč/km vč. DPH
spolupořadatelství města při májovém setkání našich seniorů a seniorů z družebního
města Ždírce nad Doubravou dne 24.5.2017
Směrnici č. 2/2017 o používání motorových vozidel s účinností od 1.4.2017
finanční dar pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Rajhrad (ošetřování občana
města)
finanční dar p. Bronislavu Popelkovi
prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3 v BD Bří Mrštíků 2
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v BD B. Němcové 25
prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 v BD Herbenova 16
stavbu pergoly za bytovým domem Herbenova 16, kterou si postaví nájemníci na vlastní
náklady, žádost podepsalo všech 6 nájemníků
uzavření pachtovní smlouvy pro pozemky v trati Za Dvorem, parc.č. 7845 a 7846, k.ú.
Velké Pavlovice, ovocný sad, za účelem zemědělského využití za cenu obvyklou
uzavření pachtovní smlouvy pro pozemky v trati Za Dvorem, parc.č. 7772, 7822,7850,
7852, 7859 a 7862, k.ú. Velké Pavlovice, ovocný sad, za účelem zemědělského využití za
cenu obvyklou
uzavření pachtovní smlouvy pro pozemky v trati Za Dvorem, parc.č. 7865, k.ú. Velké
Pavlovice, ovocný sad, za účelem zemědělského využití za cenu obvyklou
demolici hospodářského objektu na pozemku parc. 635, k.ú. Velké Pavlovice
dokumentaci na výstavbu RD, včetně napojení a přístřešku, na ul. Hlavní, na pozemku
parc.503, k.ú. Velké Pavlovice
dokumentaci na stavbu RD na ul. Hlavní, na pozemku parc.č. 288, k.ú. Velké Pavlovice

Rada města neschvaluje:
-

trasu zemního kabelu stavby „V. Pavlovice, rozš. kVN, S.M.K. (sýpka)“, zemní kabel VN je
veden v zelené ploše a v chodníku ul. Za Dvorem a ul.Dlouhá, který je zbudován

z dotace, navrhuje upravit trasu mimo chodník, nejlépe do místní komunikace mezi
sýpkou a sokolovnou, na ul. Sokolská, kde bude prováděna i výměna vodovodního řádu

