Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 79/17
ze schůze Rady města Velké Pavlovice, která se konala v úterý
6. června 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:

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 o jednání se zástupci spol. PAPEI, a.s. (majitel Drůbežářských závodů), které
se týkalo nabídky prodeje movitého majetku městu (traktor, vlečka), o prodeji areálu
bývalých Drůbežářských závodů, ovšem jen jako celku, bude jednáno o možnosti
odkoupit parkoviště na ul. Tovární, které město udržuje
informace o zahájení prací „ Úprava zpevněných ploch u kostela“, dodavatelská firma
nastoupí příští úterý (13.6.2017), v současné době zahájili pracovníci Služeb města
rozebírání dlažby
informace o průběhu investičních akcích: výstavba chodníku Mobility II, rekonstrukce
veřejného osvětlení ul. Hlavní, Sokolská, Dlouhá, rekonstrukce plynovodu na ul.
Dlouhá, rekonstrukce vodovodního řadu ul.Sokolská, Brněnská
zabývala se prodejem pozemků v podnikatelské zóně, informace o požadavcích žadatelů
o koupi – DŘEVOSTAVMONT Č&Š s.r.o. a STAPPA MIX, spol. s.r.o., např. napojení na
sítě, souhlas se stavbou ještě před odkoupením pozemku
informace o schůzce s p. Stokláskem ve věci odkupu akcií VS Fr. Lotrinského, výstavby
skleníků, rekonstrukce sýpky a dalším rozvoji města ve statkovém dvoře
zabývala se přípravou programu schůzky s občany pro vypracování Strategického plánu
2018 – 2023 v sobotu dne 10.6.2017
informace o problému přístavby třídy MŠ a o převodu státního (církevního) pozemku pod
MŠ, jednáno s Římskokatolickou církví, pozemek bude ze žádosti církve o vrácení
pozemků vyjmut, Úřad pro zastupování státu zahájí převod na město a vydá souhlas se
stavbou, informace o nabídce na vypracování PD na přístavbu třídy
vypsání výběrového řízení na stavbu „U Zastávky – místní komunikace, Velké Pavlovice“,
zahájení rekonstrukce letos na podzim
3 nabídky na dodání traktorové sekačky požadovaných parametrů - traktorová sekačka
bude sloužit pro sečení travnatých ploch o celkové rozloze cca 40.000 m2; nejvyšší cena
450tis. Kč bez DPH; termín dodání od objednání do 15 dní; tj.cca do 22.června 2017;
dieselový motor; sběr padaného listí; sběr posečené trávy do koše, pokos trávy bez sběru
do koše; posilovač řízení; záběr sečení min.1200mm; signalizace naplnění koše;
počítadlo motohodin; pohon žacího ústrojí hřídelí; ovládání řízení volantem; možnost
vysypávat sběrný koš z výšky až 1900 mm; objem sběrného koše minimálně 630litrů;
traktorová sekačka bude osazena v přední části závažím, z důvodu eliminace převážení
sekačky při vysýpání sběrného koše v mírném svahu. Cenovou nabídku podali všechny
tři oslovené firmy:
- Grontech-Agro s.r.o., Brněnská 191, 691 06 Velké Pavlovice - Kubota G23 HD -

-

-

-

506 990,-Kč vč.DPH;
- GARDEN Studio,s.r.o., U zologické zahrady 2, 635 00 Brno-Bystrc – ISEKI SXG 323 –
625.909. vč. DPH;
- David Šich, Na Radosti 101, 250 88 Čelákovice Záluží – Kubota G23 HD – 616.123,-Kč
vč.DPH.
zabývala se směnou pozemků v lokalitě za ul. Nádražní – nové požadavky žadatelů na
směnu pozemků
informace o přípravě programu akce Vinobraní 2017
informace o přípravě PD pro přeložku vedení NN na ul. Tovární do země v souvislosti
s výstavbou multifunkčního domu Radka Bláhy, místní komunikace a parkoviště, bude
provedena i kolem bytových domů ul. Tovární – nutno zajistit PD k výstavbě veřejného
osvětlení
dotaz, zda bude město ořezávat náletové keře a stromky – akáty, na pozemku města za
dvorky a RD ul. Pod Břehy, po několika letech by se náletové dřeviny měly opět prořezat,
avšak v tomto konkrétním případě se nejedná o pozemek města, ale pozemek
soukromého vlastníka, diskuze o prořezávání náletových dřevin
návrhy na vydání brožury nebo kalendáře 2018 vytvořených z leteckých fotografií města,
možnost použít fotky od r. 1994 do současnosti – zjistit nabídkové ceny
zabývala se možností přijmout do Služeb města zahradníka na odborné stříhání stromů
a péči o veřejnou zeleň

Různé a žádosti
-

-

-

-

uzavření MŠ v době hlavních prázdnin od 1.8.2017 do 31.8.2017, provoz bude zahájen
v pátek 1.9.2017
projednala žádost ředitelky MŠ o navýšení příspěvku z důvodu provedení nápravných
opatření a odstranění závad zjištěných při kontrole KHS Brno (např. zakoupení 2 ks
mrazniček a 1ks chladící skříně, pořízení nerezového dřezu a vodovodní baterie,
vyhotovení skříně na hrnce, atd.), navýšení příspěvku v částce dle skutečných nákladů
bude projednáno ZMě v září 2017
informace Eurodance s.r.o. o termínech venkovních akcí v areálu Millenia: 2.6., 16.6.,
23.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9.
zabývala se požadavkem občanů z ulice Padělky o vybudování nového chodníku v této
ulici, RMě - budování chodníků v současné době probíhá v návaznosti na výměnu
vodovodního potrubí, které je v celém městě v havarijním stavu, v letošním roce pro tuto
ulici nemá již VAK Břeclav, a.s. kapacity, bude zařazeno do seznamu akcí pro rok 2018
řešení úklidu materiálu po rekonstrukci chodníku na ul. Hlavní a vykopaného materiálu
po výměně vodovodu a plynového vedení ul. Hlavní, Dlouhá, Sokolská, odstranění
kořenů z pokácených stromů u sokolovny, parkování stavebních strojů a automobilů na
sóle u sokolovny
dotaz, kde je uskladněno dřevo na výměnu nosných kůlů pro rozhlednu – dřevo je
ošetřeno a uloženo pod střechou haly, aby před nátěrem vyschlo, podle zjištěné vlhkosti
bude výměna provedena v letošním nebo možná i příštím roce
upozornění na nepořádek – uskladněný stavební materiál a stavební suť na pozemku
města před RD Křičkových na ul. Hlavní – vyzvat p. Křičku k odklizení
dotaz, v jaké fázi je povolení chodníku u cihelny a dětského hřiště – oba projekty jsou u
DOSS na vyjádření

Rada města schvaluje:
1) přidělení zakázky „Oprava střechy tělocvičny ZŠ Velké Pavlovice“ vítězné nabídce,
Stavební firmě PLUS s.r.o. Hodonín, cena 2.002.694,- Kč, doba výstavby 30 dnů a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto firmou
2) přijetí daru ve výši 2.000,- Kč na pořádání letošní slavnosti Vinobraní a uzavření
darovací smlouvy mezi městem a spol. Bors Břeclav a.s.

3) cenovou nabídku firmy HS geo,s.r.o. Brno, o případném vrtání studny u rozhledny a
dodavateli prací bude rozhodnuto až po výsledcích průzkumu
4) pořízení traktorové sekačky od společnosti Grontech-Agro s.r.o., Brněnská 191, 691
06 Velké Pavlovice - Kubota G23 HD – za nejvýhodnější cenu 506 990,-Kč vč.DPH.
Traktorová sekačka Kubota G23 HD splnila zadaná kritéria, termín dodání 10 dnů
od objednání
5) uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce hřbitova, hřbitovní zdi, rotund a brány u
kostela od Římskokatolické církve pro město, za účelem zajištění povolení památkářů
a podání žádosti o dotaci Jm kraje k opravě havarijních střech rotund
6) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a spol.
E.ON Distribuce, a.s., pro uložení nového zemního kabelového vedení VN,
„V.Pavlovice, rozš.kVN, S.M.K.“
7) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a spol.
E.ON Distribuce, a.s., pro kabelovou přípojku NN „V.Pavlovice, příp. DS, Čeperová“
8) dodatek č. 3 ke smlouvě mezi městem a spol. E.ON Distribuce a.s. o připojení
k distribuční soustavě č.12136789 - přípojka elektřiny k veřejnému WC
9) uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc.č. 5907 o výměře
65m2 v trati Stará hora, k.ú. Velké Pavlovice za účelem zemědělského využití za cenu
obvyklou
10) uzavření smlouvy o zemědělském pachtu pozemku parc.č. 6494 o výměře 309m2
v trati Soudný, k.ú. Velké Pavlovice za účelem zemědělského využití za cenu
obvyklou
11) prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 4 v BD ul. Hlavní 89
12) prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 4 v BD ul. Nádražní 7
13) prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 3 v BD ul. Trávníky 8
14) prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 3 v BD ul. Nová 2
15) povolení ke vstupu na pozemek ve vlastnictví města parc.č. 927/1, k.ú. Velké
Pavlovice, pro spol. Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice, za účelem opravy
vodovodního potrubí
16) výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ z počtu 24 dětí na 25 dětí, MŠ bude navštěvovat
celkem 100 dětí
17) vybudování odstavné plochy v ulici Ostrovecká před RD 1101/24 na pozemku parc.č.
4649/413, k.ú. Velké Pavlovice. Odstavné stání na pozemku parc.č. 4649/380
(vlastnictví města) musí být vybudováno z rozebíratelného materiálu a v případě, že
by na tomto pozemku byl v budoucnu záměr vybudovat chodník, bude stání
odstraněno
18) umístění dvoupodlažního bytového domu se čtyřmi byty na ul. Tovární na pozemku
parc.č. 907/7, k.ú. Velké Pavlovice s podmínkou, že na vlastním pozemku vybuduje
odstavné stání pro každý byt, tedy 4 parkovací místa

