
          Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 85/17 
 

  

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

22. 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 

Omluveni:      starosta Jiří Otřel od 13:30 do 15:00 hodin nepřítomen 

Zapisovatel: Jitka Krátká – tajemník MěÚ 

 
 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

Z činnosti MěÚ 
  

- program připravovaného zasedání ZMě, jehož konání bylo svoláno na úterý 29.8.2017 

z důvodů urychleného projednání realizace projektu a zabezpečení finančních 

prostředků na spolufinancování realizovaného projektu ve výši rozdílu celkových výdajů 

projektu a poskytnuté dotace v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci projektu 

„Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“ v rámci dotační výzvy INTERREG V-A SK-CZ pro 
příspěvkovou organizaci Ekocentrum Trkmanka. Dále musí být (na nejbližším zasedání 

ZMě) projednána rozpočtová opatření 8/2017 a 9/2017, která provedla rada města 

26.7.20107 a 8.8.2017; zasedání ZMě, které mělo být 19.9., bude přeloženo na 26.9, 

případně na začátek října 2017 

- informace o jednání s vlastníky pozemku pod plánovanou místní komunikací - 

prodloužení ul. Bří Mrštíků, město chtělo pozemek odkoupit, ale vlastníci prodat ani 
směnit nechtějí, s vybudováním silnice však budou souhlasit 

- příprava koncertu orchestru BROLN v sokolovně, koncert bude jako vzpomínka na 

propagátora lidových písní, tanců a nositele tradic Františka Melichara 

- příprava Vinobraní 2017 a umístění lunaparku v průběhu Vinobraní 

- obsah smlouvy o spolupráci mezi městem a VSFL, která upravuje pravidla při využívání 
a provozu Vinných sklepů oběma subjekty, případně i organizacemi města a místními 

spolky, návrh úpravy bude projednán s panem Stokláskem 

- materiál pro vypracování Strategického plánu, názory a návrhy občanů na rozvoj města: 

chybí pracovní příležitosti, stavební místa pro RD a bytovou výstavbu, koupaliště, 

nákupní centrum, kabelová televize, oprava kina, volnočasové aktivity, hřiště; 

prostudovaný materiál neodpovídá dokumentu „Program strategického rozvoje města“, 
materiál byl připomínkován, v této podobě nemůže být odsouhlasen  

- informaci podanou jednatelem Zdravotního střediska MUDr. Hučíkovou, do konce týdne 

obdrží všichni lékaři novou nájemní smlouvu na jednotlivé ordinace 

- informace o jednání s firmou STAPPA mix, Brno, která projevila zájem zakoupit pozemek 

v podnikatelské zóně, byly projednávány podmínky o kupní smlouvě budoucí, k dohodě 
však nedošlo, firma trvá na podmínkách, které nelze přijmout  

- příprava a sestavení rozpočtu na příští rok, návrhy zahrnout do rozpočtu: dokončit 

rekonstrukci VO ve městě, pokračovat v opravách chodníků a silnic  

- návrh na opravu celé ulice Sokolské a tuto na místo asfaltu vydláždit  

 



Různé a žádosti  

 

- pořádání koncertu VINOHRANÍ v areálu spol. Vinium a.s. dne 26.8.2017 od 15.30 do 

02.00 hod. 

- výši příspěvku na financování IDS JMK na rok 2018 dle počtu obyvatel města ve výši 

156.650,- Kč, RMě doporučuje ZMě příspěvek do rozpočtu 2018 schválit 
- opětovně se zabývala nedokončenou stavbou sklepa manž. Crhákových a úklidem 

pozemku nad touto stavbou, bude svolána schůzka starosty, místostarosty s manžely 

Crhákovými na místě samém a dohodnuta úprava pozemku tak, aby byl možný průchod 

přes pozemek a aby sloužil opět jako veřejné prostranství 

- dotaz, zda se kulturní komise schází a podílí se na přípravě programu Vinobraní, 
místostarosta sdělil, že program na Vinobraní je již připraven, komise se nyní bude 

zabývat přípravou plánu kulturních akcí pro rok 2018   

- diskutovala možnost vydat vyhlášku o veřejném pořádku a rušení nočního klidu a 

opětovně se zabývala rušením nočního klidu ve městě, v současné době je největším 

problémem posezení turistů před ubytováním, případně před sklepy, a také zahrádky a 

posezení venku před restauracemi, tito všichni by měli dodržovat noční klid, bude 
zveřejněna informace ve zpravodaji a rozeslán dopis, že v případě rušení nočního klidu 

mají občané „okamžitě“ volat městskou policii nebo Policii ČR 

- opětovně se zabývala parkováním vozidel ve městě na chodnících, bude prováděna 

důslednější kontrola a postih ze strany MěPO   

- projednala návrh oslovit p. Machovce, aby přezkoumal zdravotní stav zbylých stromů u 
sokolovny 

- zabývala se zhodnocením průběhu letošních Hodů, připomínky budou projednány s 

chasou 

 

 

 
Rada města schvaluje: 

 

1) pořádání a financování koncertu BROLN dne 21.10.2017 v sokolovně  

2) uzavření Příkazní smlouvy mezi městem a spol. BlueFort s.r.o., Bubenská 3, Praha 

na provedení dotačního managementu projektu „Pořízení velkokapacitní CAS Město 
Velké Pavlovice“ 

3) nabídku na dodávku a montáž plynových topidel na knihovnu a TIC, nejvýhodnější 

nabídku podala firma Štambacher V.P., cena 96 tis. Kč  

4) přidělení zakázky na akci „Úprava polní cesty Stará hora“, nejvýhodnější nabídce: 

Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, Břeclav za cenu 459.809,- Kč bez DPH  

5) uzavření smlouvy mezi Jm krajem a městem o právu provést stavbu „Rekonstrukce 
chodníku ul. Pod Břehy, Velké Pavlovice“, kde město je stavebníkem na pozemku Jm 

kraje 

6) přidělení bytu č. 3 ul. Bří Mrštíků 22 a uzavření smlouvy 

7) uzavření smlouvy o zemědělském pachtu pro pozemek parc.č. 6498, k.ú. Velké 

Pavlovice 
8) uzavření smlouvy o zemědělském pachtu pro pozemky k.ú. Velké Pavlovice dle 

přílohy 

9) vybudování zpevněné plochy pro parkování na pozemku ve vlastnictví města před 

farou, parkoviště bude vybudováno z rozebíratelného materiálu 

 

 
 

 

 

 

 ………………………………………                                         ……………………………… 
          místostarosta               starosta  


