
                Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 78/17 
 

  

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

23. května 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  

Omluveni:   

Zapisovatel: Jitka Krátká, tajemnice MěÚ 

      
 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

                 

Z činnosti MěÚ  

 
- skutečnosti ze zjišťování možnosti výsadby stromů na ul. Dlouhá v předzahrádkách RD – 

v zeleném pásu mezi komunikací a chodníkem vede kanalizace a kabel O2, mezi 

chodníkem a RD vede uprostřed vodovodní řad, který má ochranné pásmo. Stromy by 

nebylo možné vysadit. 

- vypsání poptávky na rekonstrukci chodníku v Bálkové uličce, bude vybudován nový 

chodník po umístění kabelu NN do země 
- problém zastaralé techniky na sečení trávy. Sekačky, které město vlastní, nejsou vhodné 

na sečení velkých ploch ani na kvantitu, kterou město seče, bylo by vhodné pořídit 

profesionální a kvalitní sekačku. Budou osloveny firmy k předložení nabídek pro nákup 

traktorové sekačky, která je určena pro sečení trávy cca 40 tis.m2 

- návrh oslovit firmy, které by provedly jarní údržbu zeleně ve městě a podzimní úklid listí 

a údržbu zeleně (v případě vytíženosti pracovníků služeb města na jiných akcích) 
- informace o soudním sporu mezi městem a p. Kubešou, v pondělí 22. května se konal 

soud. ZMě neschválilo smlouvu o narovnání, právní zástupce navrhl řešení sporu – 

město neuznává nárok žalobce (p. Kubeši) na odškodnění, ale zaplatí částku, kterou 

požaduje ve výši 137.600,- Kč, toto bylo projednáno se soudkyní, v tomto smyslu bude 

soudem vydáno usnesení 
- informace o nabídce Ing. arch. J. Tesaře na vypracování studie přístavby škol, členové 

RMě se zabývali účelem, pro který bude přístavba sloužit a komu by měla být po 

dokončení předána. Návrh rozšířit kuchyň a jídelnu, další potřebné prostory se pokusit 

umístit do nefunkčního kina – v archívu dohledat původní PD na přestavbu kina – 

volnočasové aktivity. Přibližné náklady na navrhovanou přístavbu škol mezi budovou ZŠ 

a sportovním areálem GVP by dosáhly k 30mil.Kč.   
- informace o zpracovávání Strategického plánu města v rámci dotace získané DSO 

Mikroregion Hustopečsko, v souvislosti se zpracováváním musí být svolána schůzka 

s občany, na které budou moci vyslovit své názory na rozvoj města, bude se konat 

v sobotu 10.6.2017 

- informace o rozpracovaném Plánu odpadového hospodářství města, který musí 
odsouhlasit Jm kraj, členové RMě projednali a navrhli vizi města o ukládání a třídění 

komunálního odpadu v následujících letech, která bude do plánu zapracována a plán 

bude předložen ke schválení  

- rozpočtové opatření č. 6/2017, z rozhodnutí starosty města 23.5.2017, navýšení o dotaci 

z úřadu práce na jedno VPP, přijatá dotace ze SFDI – Mobility II a převod z rezervy – 

dotace Linka bezpečí 



- ředitel ZŠ informoval o problémech a úskalích přípravné třídy v ZŠ v souvislosti 

s odkladem školní docházky u 10 dětí z MŠ. Protože tyto děti musí ředitelka MŠ 

přijmout, bylo odmítnuto 8 malých dětí. OHS Břeclav (Hygiena) provedla kontrolu v MŠ a 

nepovolí navýšení dětí ve třídách, navrhla zřídit přípravnou třídu, kam by bylo umístěno 

10 předškolních dětí. Zřízení přípravné třídy v ZŠ je problematické. 

- ředitelské volno pro žáky ZŠ ve dnech 29.-30.6.2017, školní rok 2016-2017 bude 
ukončen 28.6.2017  

- ředitelka EkoT informovala o provedeném auditu, o ekonomickém hospodaření, o 

personálním obsazení, o činností E.T. a plánovaných kulturních akcích, o akcích s 

environmentálními programy. Informovala o využívání a pronájmu sokolovny a o 

podaných žádostech o dotaci. Navrhla vedení města oslovit chovatele, aby připravili na 
Vinobraní 2017 výstavu drobného zvířectva, která by byla umístěna na nádvoří E.T. 

- vznik nového spolku Velkopavlovické tradice, z.s. od 11. 5. 2017 na adrese Hlavní 

583/1, 691 06 Velké Pavlovice za účelem naplňování společného zájmu, kterým je 

sdružování na podporu komunitně-kulturního života Města Velké Pavlovice 

- hospodaření příspěvkových organizací MŠ, ZŠ, Gymnázium a Ekocentrum Trkmanka 

 
 

 

Různé a žádosti 

 

- informace o možnosti pořízení letecké fotografie města, dále se RMě zabývala možností 
vyrobit k výročí 50 let založení města nástěnný kalendář 2018 i s fotografiemi města 

z minulých let, bude jednáno o cenové nabídce s fotografem a tiskárnou  

- nedostatek vody na rozhledně, ze studny se ztrácí voda, zabudovaná nádrž jako rezerva 

nestačí, pokud je na rozhledně nějaká akce, není voda na splachování WC, návrh členů 

RMě požádat o provedení zkušebního vrtu, v jaké hloubce se voda ve studni nachází – 

bude zajištěn nejprve geologický průzkum na základě kterého se rozhodne o dalším 
postupu 

- informace o diskuzi občanů, že bude opravována ul. Střední a Příční, že dlažební kostky 

budou nahrazeny asfaltem, občané nesouhlasí – RMě záměr výměny dlažebních kostek  

za asfalt nebyl nikdy projednáván, dlažební kostky nebudou odstraněny, byla úvaha 

osadit obrubníky a dlažební kostky ponechat, tato zpráva bude zveřejněna ve zpravodaji 
               

 

 

Rada města schvaluje: 

 

1) uzavření smlouvy pro administraci dotace akce „Založení krajinných prvků v k.ú. 
Velké Pavlovice, I. etapa“ mezi městem a spol. ATREGIA s.r.o., Šebrov 215, za cenu 

91.800Kč bez DPH   

2) vybudovat v přízemí MŠ (v technickém zázemí) jednu třídu, nyní pro 8 dětí, následně 

pak bude třída sloužit pro děti dvouleté, které budou dle zákona přijímány do MŠ v r. 

2020. Bude osloven projektant, vypracována PD a projednáno s OHS a HZS 
3) zrušit záměr prodeje bytového domu ul. Nová 854/2, bytový dům nebude nabízen k 

prodeji 

4) účetní uzávěrky příspěvkových organizací města Mateřská škola Velké Pavlovice, 

V Sadech 48, p.o., Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, p.o., Gymnázium, 

Velké Pavlovice, Pod Školou 10, p.o. a Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1,  p.o. za 

rok 2016 
5) Mateřské škole Velké Pavlovice, V Sadech 48 -  hospodaření s přebytkem ve výši 

70.323,62 Kč, převedení částky 20.000,- Kč do fondu odměn a částky 50 323,62 Kč 

do rezervního fondu 

6) Základní škole Velké Pavlovice okres Břeclav – hospodaření s přebytkem ve výši 

116.258,05 Kč a převedení této částky do rezervního fondu 
7) Gymnáziu Velké Pavlovice, Pod Školou 10 – hospodaření vyrovnané  

8) Ekocentru Trkmanka, Nádražní 1/1 – hospodaření s přebytkem ve výši 45.886,72 Kč 

a převedení této částky do rezervního fondu 



9) nařízení odvodu z fondu investic příspěvkových organizací města všem příspěvkovým 

organizacím: MŠ, ZŠ, Gymnázium a Ekocentrum Trkmanka, a to ve výši odpisů za 

rok 2017 dokrývaných Městem Velké Pavlovice z titulu zřizovatele 

10) prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 v BD na ul. Tovární 499/8 

11) umístění klimatizační jednotky na budovu BD Herbenova 16 pro byt č.1. 

12) vybudování odstavného stání pro automobil před RD ul. Hlavní 66, na pozemku 
města parc.č. 295/1, k.ú. Velké Pavlovice (předzahrádka RD vedle vjezdu do domu). 

Stání bude vybudováno na náklady majitele RD z rozebíratelného materiálu 

z důvodu možných oprav IS 

13) dodatek č. 2 ke smlouvě mezi městem a Peterem Havelkou (Komplexní opatření ke 

snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy města V.P.) upravující termín 
dokončení do 30.6.2017 

14) dodatek č. 2 ke smlouvě mezi městem a Peterem Havelkou (Přípolož VO k NN Hlavní, 

Horní, Sokolská – nadzemní část) upravující termín dokončení do 30.6.2017, za 

podmínek, že bude demontování venkovní vedení NN i se sloupy 

15) uzavření smlouvy mezi městem a Jm krajem o poskytnutí dotace na realizaci 

projektu „Turistické informační centrum Velké Pavlovice“ ve výši 46.278,-Kč 
16) uzavření smlouvy mezi městem a Jm krajem o poskytnutí dotace na realizaci akce 

„Velkopavlovické vinobraní 2017“ ve výši 30.000,-Kč 

17) uzavření smlouvy mezi městem a Jm krajem o poskytnutí dotace na realizaci 

projektu „Údržba cyklotras Velké Pavlovice “ ve výši 50.000,-Kč 

18) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330001589/001 mezi 
městem a spol. E.ON Distribuce, a.s. na akci „V.Pavlovice, Za Tratí, rozš. kabel VN“ 

19) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330010139/002 mezi 

městem a spol. E.ON Distribuce, a.s. na akci „V.Pavlovice, Hodonínská, pr. - kabel 

NN“ 

20) vypracování PD na obnovu zeleně pro lokality areál u rybníka, před sklepy a 

garážemi u Šlechtitelky   
21) nákup koláčů pro prezentaci města v rámci DSO Modré Hory na 20. ročníku veletrhu 

Víno Delikatesy v Praze ve dnech 29.-31.5.2017 do 2.000,- Kč 

22) zvýšení kvalifikace (rozšíření řidičského průkazu o skupinu T - traktor) u stálých 

zaměstnanců na náklady města s tím, že podepíší setrvat v organizaci po dobu 5 let 

23) nutnou ochranu stálých zaměstnanců v souvislosti s výkonem specifické práce 
(očkování proti klíšťatům, žloutence – sečení trávy, údržba zeleně) 

24) vypracování PD a uložení kabelu el. přípojky na rozhlednu do zemního kabelu 

25) složení delegace Města Velké Pavlovice do Echenonu: RMě schvaluje vyslat na 

služební cestu za účelem ukončení družby starostu Jiřího Otřela, překladatele a 

řidiče   Hlasování pro  3,    proti 0,   zdržel se 2 (Otřel, Hasil) 

 
 

 

 

 

  


