
              Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 81/17 
 

  

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

3. července 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  

Omluveni:  Josef Dostoupil 

Zapisovatel: Jitka Krátká, tajemnice MěÚ 

 
 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

                 

Z činnosti MěÚ 
 

- vedoucí Služeb města informoval o činnostech zaměstnanců – úklid města, údržba 

zeleně, rozebírání dlažby chodníků, spolupráce s pracovníky VAK Břeclav a.s při výměně 

vodovodního řadu na ul. Brněnská a při havárii vodovodu na ul. Trávníky, minulý týden 

byly dokončeny úpravy povrchů po havárii, informace o prohlídkách kotlů a topidel 

v objektech města před revizemi, zjištěn nevyhovující stav plynových topidel WAF na 
knihovně, bude osloven topenář k vypracování cenové rozvahy, zda pořídit nová topidla 

nebo plynový kotel a radiátory. Informace o provedené technické kontrole vozidla soc. 

služeb – Felicie BVJ 34-12, vozidlo je ve špatném stavu, rezavé přední blatníky, příští 

kontrolou STK neprojde. 

Informace o špatném stavu sekačky Viking, návrh sekačku prodat, bude vyvěšen záměr 

a prodána nejvyšší nabídce, nejnižší nabídka dle odhadu. Dotaz členů RMě na využívání 
a provoz zametacího vozu, návrh vyčlenit jednoho pracovníka, který by stále jezdil se 

zametacím vozem, diskuze o zametání silnic a chodníků a využití zametacího vozu 

- členka ZMě Ing. Marie Šmídová seznámila členy RMě s postupem a s jednotlivými kroky, 

které je nutno učinit v souvislosti se zřízením přípravné třídy na ZŠ (nulté třídy) – 

zřizovatel podá žádost o povolení na Odbor školství Jm kraje, nutná speciální 
pedagogika, plat učitelky hradí Jm kraj, pro děti je výhodou, je přípravou do 1. třídy, 

děti se dopoledne učí hrou, učí se samostatnosti, orientovat se, odpoledne se přemístí do 

družiny, v Břeclavi již funguje 8 let, obvyklý počet dětí je 10, nižší počet povolí Jm kraj,  

- ředitel ZŠ Mgr. Michal Rilák byl informován o rozhodnutí RMě zřídit přípravnou třídu – 

diskuze o postupu: žádost na Jm kraj bude podána bezodkladně, rodiče dětí, které mají 

odklad, budou osloveni, zda mají o umístění dítěte do přípravné třídy zájem 
- návrh loga na „Velkopavlovické vinobraní“ a „Velkopavlovické meruňkobraní“ 

- informace o provedeném geoprůzkumu u rozhledny, podzemní voda je až ve 120 m pod 

povrchem, nebude realizována vrtaná studna - drahé řešení, bude osazena větší nádrž 

na vodu než je v současné době 

- posudek na ošetření stávající zeleně s návrhem na ořezání a vykácení stromů a vysazení 
nových  

- studie na ozelenění pozemků kolem rybníka na ul. Nádražní, kterou vypracoval Ing. 

Machovec, obsahuje návrh na odstranění některých keřů, výsadbu nových keřů a 

stromů, možnost získání dotace 

- návrhy několika projektantů na vyřešení prostoru v místě starých polorozpadlých 

podzemních sklípků na ul. Tovární a následného vybudování kójí (garáží), včetně 



cenového odhadu. Vzhledem k nutnému zabezpečení svahu, na kterém stojí bytový dům 

Tovární 12, je cena za jedno místo pro občana (250 tis. Kč) poměrně vysoká. Byly 

projednány možnosti řešení – příští RMě 

- informace o jednáních s Ing. Slatinským (E.ON a.s. v Hodoníně) ve věci „Přeložka elektro 

Křička, město a E.ON“, členové RMě projednali navržené varianty přeložky elektro, 

umístění sloupů a vedení kabelu, varianty budou konzultovány s Ing. Slatinským 
v Hodoníně 

- informace o opravě havárie kanalizace u RD, Nám. 9. května č.p. 519, majitel RD bude 

vyzván k úhradě provedené opravy kanalizační přípojky 

- informace o přidělení dotace na akci Mobility III, chodník od ul. U Zastávky až po 

restauraci U Ferdinanda, realizace v příštím roce 
- informace o konání veřejné sbírky nadačního fondu CHANCE 4 CHILDREN (Šance pro 

děti) ve dnech 24.7.2017 – 11.8.2017 

- informace o jednání se spol. S.K.R. s.r.o. ve věci reklamace elektroinstalace v bytech pro 

seniory, byl projednán další postup  

- poděkování Diecézní charity Brno za příspěvek na služby pro občany Města Velké 

Pavlovice 
- informace o výběrovém řízení na stavbu „421/II Velké Pavlovice, průtah“, nejvýhodnější 

nabídku předložila firma Strabag, a.s., bude provádět stavbu pro SÚS i dílčí stavby pro 

město – chodníky, odstavné stíní, veřejné osvětlení a osvětlení kruhového objezdu 

 

 
Různé a žádosti  

 

- informace o průběhu projednávání návrhu Změny č. 1 ÚP Velké Pavlovice, vyhodnocení 

společného projednání dotčenými orgány státní správy a pokyny pro úpravu návrhu 

(vyřadit plochu pro bydlení v RD Z1.7a, která leží v záplavové zóně, vyřadit plochu Z1.10 

pro občanskou vybavenost v podnikatelské zóně, ponechat stávající výrobu a sklady, 
zmenšit plochu Z1.19 dle vydaného st. povolení na bytový dům-Bláha) 

- projednala a doporučuje ZMě odsouhlasit prodej pozemku parc.č.2258/10, k.ú. Velké 

Pavlovice pod garáží, bude vyvěšen záměr  

- zabývala se projektovou dokumentací na změnu užívání prostor RD na ul. Brněnská 25 

na zdravotnické zařízení, z důvodu plánované rekonstrukce chodníku z dotačního titulu 
požaduje RMě zajistit minimálně dvě parkovací místa na pozemku zdravotnického 

zařízení, například ve dvoře  

- informace o konání ohňostroje při svatbě 15.7.2017 v 21.55 hod. v penzionu André na 

Šlechtitelské stanici – RMě se zabývala možností vydat vyhlášku upravující konání 

ohňostrojů 

- zabývala se upozorněním na nedodržování nočního klidu při svatbě na penzionu André 
dne 24.6.2017, starosta projedná záležitost s vedením penzionu André, které by mělo 

návštěvníky vždy upozornit na dodržování nočního klidu a pravidel slušného chování  

- dotaz, zda je již známo, jaký bude další postup v záležitosti ztraceného dataprojektoru na 

sokolovně – bude oslovena ředitelka ET, jaké opatření přijala 

- návrh na řešení úpravy pozemku nad sklepem manželů Crhákových, na pozemku je 
nepořádek – do příští RMě bude zjištěn skutečný stav, kdy bude stavba sklepa 

dokončena, pozemek upravit, vysadit zeleň 

 

 

 

Rada města schvaluje: 
 

 

1) podání žádosti o zřízení přípravné třídy v ZŠ na Odbor školství Jm kraje 

2) nákup nového vozidla Fabia se stejnými parametry jako u auta pořízeného 

v minulém roce (1BH6290) 
3) smlouvu o dílo mezi městem a Ing. arch. Janem Tesařem na vypracování 

architektonické studie stavby „Přístavba Gymnázia a Základní školy ve Velkých 

Pavlovicích“ 



4) smlouvu mezi městem a kapelou Flash Band o provedení umělecké produkce na 

Velkopavlovickém vinobraní 

5) smlouvu mezi městem a ČR-HZS Jm kraje o bezúplatném užívání Radiostanice 

(ruční typ EASY) a nabíječe 

6) nákup ojetého traktoru Zetor 7711,r.z. BV 77-81 od spol. PAPEI, a.s., Chelčického 

627, Roudnice nad Labem za cenu 112.500 Kč bez DPH (odhad 125.000,-Kč bez 
DPH) 

7) výpověď realitní kanceláři České spořitelny a.s., město požádá realitní kancelář o 

vydání seznamu zájemců o koupi pozemků, s jinou realitní kanceláří nebude 

smlouva sepsána 

8) cenovou nabídku na broušení, vyčištění a provedení nátěru pergol bytů pro seniory 
za 52tis. Kč 

9) jmenování členů komise pro výběrové řízení na akci „Velké Pavlovice ul. U Zastávky, 

místní komunikace“, - Jiří Otřel, Ing. Ladislav Hádlík, Jan Havránek 

10) jmenování členů komise pro výběrové řízení na akci „Byty pro seniory II etapa“, - Jiří 

Otřel, Ing. Václav Stehlík, Jitka Krátká, náhradník Zdeněk Stehlík 

11) smlouvu o dílo mezi městem a Jiřím Třináctým, DiS., předmětem je vypracování PD a 
inženýrská činnost na stavbu „Velké Pavlovice – Trávníky, prodloužení vodovodu“ 

12) pojistnou smlouvu mezi městem a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. pro 

povinné ručení i havarijní pojištění hasičského vozidla Tatra T 815-7 pořízeného z 

dotace 

13) pojistnou smlouvu mezi městem a UNIQA pojišťovna, a.s., pro povinné ručení 
traktorové pojízdné sekačky na trávu 

14) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje na podporu JSDH - pořízení 

věcných prostředků požární ochrany ve výši 130 tis. Kč 

15) dodatek č.1 smlouvy č. 585017/01/ZOZ/2007AK1 mezi městem a spol. ASEKOL a.s. 

o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (změna zákona o odpadech) 

16) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro přeložku 
elektřiny v souvislosti se stavbou „V. Pavlovice, přel. kNN, SÚS průtah II/421“ 

(kruhový objezd) 

17) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro přeložku 

elektřiny při stavbě „V. Pavlovice, chráničky průtah“ (Hlavní, Brněnská, Hodonínská) 

18) dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu pozemku parc.č. 1819, k.ú. Velké Pavlovice  
obsahující přednostní právo prodeje 

19) provozování mobilní stanice technické kontroly na provádění prohlídek traktorů a 

jejich přípojných vozidel v areálu Moravské Agry a.s. firmou ELISAR CENTRUM 

s.r.o., Brno 

20) prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 1 v bytovém domě Bří Mrštíků 2 

21) uzavření podnájemní smlouvy na umístění stánku pro prodej ovoce a zeleniny 
(pozemek na autobusovém nádraží má město pronajato od Moravské Agry) 

 

 

 

 
 

  


