
          Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 84/17 
 

  

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

8. srpna 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 

Zapisovatel: Jitka Krátká – tajemník MěÚ 

 

 
 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

Z činnosti MěÚ  

 
- zástupci Šlechtitelské stanice, VP byli informováni o stavu a průběhu pořizování Změny 

č. 1 Územního plánu, byla projednána vzájemná spolupráce, řešeno dodržování nočního 

klidu a pořádání ohňostrojů při svatebních oslavách na Penzionu André 

- nabídku RPA na programové vybavení pro PC– moduly spisové služby, evidence majetku, 

veřejné zakázky, docházkový systém, možnost získání dotace z EU, projekt v hodnotě cca 

1 mil. Kč – některé moduly nejsou nutné, vhodnější pro větší úřady (pověřený), nebude 
se realizovat 

- zabývala se nabídkou propagace do časopisu Slovácko, konzultace s DSO Modré Hory o 

společné propagaci  

- byty pro seniory II. etapa – zadávací řízení ukončeno, nikdo se neodvolal, ve čtvrtek 

budou dodány doklady VZ na MMR, dotaz občanů, zda nejvýhodnější cena 

10.926.879,13 je pro vybudování 4 bytů – starosta sdělil, že vysoutěžená cena je pro 
všech 8 bytů, 4 byty 2+kk a 4 byty 1+kk, dotace je pouze na byty 4, možnost žádat o 

dotaci na další 4 byty 

- informace o uplatněné záruce na vadnou elektroinstalaci v bytech pro seniory 

- budování chodníku Pod Břehy, chodníku u cihelny a řešení prostoru křižovatky V Údolí 

a Pod Břehy – parkoviště, chodník, přechod, bude zadána PD na vyřešení dopravy 
- informace záměru Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů o přípravě 

koncertu dne úterý 24.10.2017 v sokolovně jako vzpomínka na propagátora lidových 

písní Františka Melichara, bude svolána schůzka za účelem zabezpečení akce 

- zabývala se plněním rozpočtu příspěvkových organizací k 30.6.2017, nejasnosti u plnění 

E.T., nesedí částky, bude doplněno 

- smlouva o spolupráci mezi městem a VSFL – do příští RMě 
- informace o služební cestě starosty do Francie do Echenonu, návrh pokračovat v družbě 

dál jakoukoli formou – družba mezi studenty nebo jednotlivými občany, návrh založit 

občanské sdružení – bude projednáno na zasedání ZMě 

- termín konání zasedání ZMě – úterý 19.9.2017 v 18.00 hod. 

- informace o poptávce nabídek dodavatelů na akci „Úprava polní cesty Stará hora“ 
- informace o probíhající rekonstrukci elektroinstalace v MŠ – téměř dokončeno, malování 

 

 

 

 



Různé a žádosti  

 

- převod pozemků od Státního pozemkového úřadu za ul. Zahradní (za skleníkem) 

určených pro bytovou výstavbu a vytipování pozemku určeného pro směnu za tyto 

pozemky, RMě doporučuje schválit ZMě směnu části zemědělského pozemku parc.č. 

8196 výměry 34.766m2 (celková výměra 60.386m2) za pozemky parc.č 929/2 a 4623/5 
o celkové výměře 17.383m2, vše v k.ú. Velké Pavlovice od SPÚ ČR pro bytovou výstavbu, 

bude vyvěšen záměr 

- Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 15, částka 3, vydaný dne 2.8.2017 

- zabývala se možností odprodat část (cca 3m šířky) pozemku parc.č. 6099, k,ú. Velké 

Pavlovice, záměr na pozemku 6098, k.ú. Velké Pavlovice vybudovat RD – RMě nemá 
záměr pozemek prodávat, lze umožnit výstavbu RD na hranici a pozemek parc.č. 6099 

změnit v územním plánu z plochy pro výstavbu RD na veřejnou zeleň 

- žádost o opětovné přezkoumání statiky bytového domu B. Němcové 25, do 3 měsíců od 

vymalování bytu č.10 se opět objevily trhliny a okna se těžko zavírají – je již dohodnuto 

se statikem, budou provedeny sondy za účelem posouzení a zpracování návrhu opatření 

- využití zařízení na zpracování kompostu, které je z dotace DSO Čistý Jihovýchod a není 
městem využíváno, RMě projednala žádost obce Borkovany o pronájem tohoto zařízení, i 

když se jedná o movitý majetek, bude zveřejněn záměr 

- podněty občanů a diskuzí na facebooku na téma „Revitalizace dětského hřiště u kostela“, 

bude vypsáno výběrové řízení a vybrán dodavatel, dále bude osloven projektant, aby 

vypracoval návrh na úpravu projektu – na místo pétanque hřiště upravit a zvětšit plochu 
pro hřiště a kluziště, změna stavby před dokončením  

- upozornění obyvatel ul. Zelnice na údajné nekalé praktiky pana P. H.: dle sdělení 

provozuje své podnikatelské aktivity bez řádného povolení a bezohledně parkuje a 

nechává bezohledně parkovat i hosty penzionu, a to nejen na ul. Zelnice – pan P.H. byl 

na parkování upozorněn, všem majitelům ubytování byl starostou rozeslán dopis 

k problémům parkování a rušení nočního klidu návštěvníky města 
- žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1995/41, k.ú. Velké Pavlovice, který je zastavěn 

stavbou penzionu (bylo odsouhlaseno RMě), bude vyvěšen záměr, RMě doporučí ZMě 

schválit prodej 

- požadavek na umístění laviček v ulici V Sadech poblíž MŠ 

- v souvislosti s odcizeným dataprojektorem se zabývala RMě návrhem vypracovat 
směrnici o náhradě škody – příspěvkové organizace budou vyzvány, aby si tuto směrnici 

vypracovaly 

- zabývala se textem a obsahem zpracovávaného strategického plánu města, největší 

zájem občanů je o opravu kina, vybudování koupaliště a velký zájem je o stavební místa 

pro RD, vše bude zapracováno do dlouhodobého strategického plánu 

- zabývala se nedokončenou stavbou sklepa manž. Crhákových a úklidem pozemku nad 
touto stavbou 

 

 

 

Rada města schvaluje: 
 

1) na základě zmocnění ZMě provedla rozpočtové opatření č. 9/2017, ve kterém se 

rozpouští rezerva ve výši 416 tis. Kč do paragrafů (zastávka u kostela, oprava 

vodovodu, PD pro nadstavbu MŠ, zpracování Plánu odpadového hospodářství) 

2) „Žehnání nové hasičské cisterny“ zakoupené na dotaci, konat se bude v neděli dne 

27.8.2017 v 11.00 hod., pořadatelem je město ve spolupráci s SDH 
3) uzavření smlouvy mezi městem a E.ON Distribuce a.s. na osazení elektroměru pro 

krátkodobý odběr elektřiny v proběhu Velkopavlovických hodů a při Vinobraní 

4) uzavření licenční smlouvy mezi městem a OSA pro Festival mladých dechovek 

5) uzavření smlouvy o dílo mezi městem a spol. Strabag a.s. na provedení stavby „Velké 

Pavlovice – ul. U Zastávky, místní komunikace“ 
6) příkazní smlouvu mezi městem a OK.Atelier s.r.o. (Klusáček) na provedení 

technického dozoru „Oprava střechy tělocvičny ZŠ Velké Pavlovice“ 

7) smlouvu mezi městem a Ing. Zálešákem na autorský dozor pro byty pro seniory II. 

etapa (bude doplněno max. počet hodin – 30) 



8) uzavření smlouvy mezi městem a Ing. Schäfferem na technický dozor pro byty pro 

seniory II. etapa 

9) uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Atregia s.r.o. Šebrov na zpracování žádosti o 

dotaci z operačního programu ŽP na akci „Založení krajinných prvků v. k.ú. Velké 

Pavlovice II“ 

10) uzavření smlouvy mezi městem a UNIQA pojišťovna a.s. pro povinné ručení traktoru 
BV7781 zakoupeného od spol. PAPEI, a.s. 

11) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a spol. 

E.ON Distribuce a.s.pro přípojku elektřiny „V.Pavlovice, příp. kNN, Konečný K/503“ 

12) parkování na pozemku města oddělující chodník od silnice před RD Dlouhá 32, musí 

však zde být vybudován stejný záliv pro parkování jako před pekárnou 
Pláteníkových, parkování bude sloužit všem občanům. Vybudování zálivu může 

město zajistit až v podzimních měsících, pokud žadatel na vybudování spěchá, bude 

mu městem poskytnut materiál na jeho vybudování 

13) žádost o přeložení vodoměru na pozemek města před RD, po dokončení bude 

pozemek města uveden do původního stavu 

14) přidělení bytu č. 3 ul. Bří Mrštíků 22  
 

 

Rada města neschvaluje: 

 

15) odkoupení částí pozemků parc.č. 1995/1, 1995/13, k.ú. Velké Pavlovice, v různých 
částech za sklepy na ulici Starohorská. Jedná se o nezpevněné pozemky ze záměrem 

využití pro parkování, bude projednáno ZMě 

16) pronájem částí pozemků na ul. Starohorská, parc.č. 1995/1 a 1995/13, k.ú. Velké  

Pavlovice 

 

 
 

 

 

         


