Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 86/17
ze schůze Rady města Velké Pavlovice, která se konala v úterý
5. září 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
Petr Hasil

Rada města projednala a bere na vědomí:
Z činnosti MěÚ
-

-

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 15, částka 4 vydán dne 23. srpna
2017.
další jednání ZMě 3.10.2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
informace o plánované směně pozemků mezi městem Velké Pavlovice a majitelem
pozemku parc.č.6110 v k.ú.Velké Pavlovice (osazení stromů na hranici, zarovnání
hranice pozemku).
informace o VPV 2017 – program, zajištění, apod.
informace o dvou nabídkách na úvěr pro financování bytů pro seniory Od České
spořitelny a od Komerční banky. RMě doporučuje jednání o úvěru s Českou spořitelnou,
a to na 9,9mil. – 125tis.měsíčně po dobu 91 měsíců. Smlouva bude předložena ke
schválení ZMě.
informace o počtu udělených blokových pokut MěPO Velké Pavlovice – na základě dotazu
při dřívějším jednání RMě.
informace o nájemní smlouvě s Českou poštou na prostory v bytovém domě na ul.
Hlavní, která byla uzavřena mezi MěNV a poštou před 30 lety.
informace o zasedání zemědělské komise, shodla se na tom, že v trati na Záblackých
není dobré budovat více menších rybníků, ale jeden větší – cca 8ha.
informace o nabídce advokátní kanceláře - v současné době není třeba služby z oboru
advokacie využívat, dále o nabídce firmy na revizi pojistných smluv. Není třeba, smlouvy
jsou revidovány každé dva roky.
informace o provedených reklamačních pracích v bytech pro seniory týkající se
elektroinstalace, byly dodány i revizní zprávy. Město si nechá vyhotovit revize nezávislým
revizním technikem.
informace o zprávě od MUDr. Diblíka, který oznámil, že končí v ordinaci ve VP a stěhuje
ji za manželkou do Kobylí

Různé a žádosti
-

diskuze ohledně objízdné trasy týkající se rekonstrukce komunikace v ul. Brněnská, je
potřeba zajistit dopravní obslužnost v ulicích V Sadech, Zahradní, Střední apod. (jízda
do banky, na obědy, na poštu, k rodičům apod.) Starosta konstatoval, že je povolen vjezd
obsluze, tj. firemním vozům, obyvatelům ulic apod. Vjezd zákazníkům k firmám je řešen
individuálně.

-

-

-

dotaz, co se hodlá dělat s polní cestou v trati Stará hora, jak se bude pokračovat se
stavbou, zda se bude realizovat nebo ne. Starosta uvedl, že bude tato záležitost
předmětem dalšího jednání.
žádost o koupi pozemků parc.č.6481,6479,6533, k. ú. Velké Pavlovice, RMě
nedoporučuje ZMě prodej těchto pozemků.
žádost o zajištění opravy místní komunikace u RD č.106 (přechod z kostek na živičný
povrch), z důvodu špatného stavu přechodu dochází k otřesům RD a následného
praskání zdiva. Informace bude předána SÚS JMK, oblast Břeclav, v jejímž majetku
komunikace je.
upozornění na profinancování prostředků na bytech pro seniory - dotační prostředky
plus prostředky města v roce 2017, domněnka, že je potřeba profinancovat i prostředky
města, nikoliv pouze dotační.
upozornění na možnost odvezení zemědělské úrodné půdy pod plánovanou stavbou bytů
pro seniory a návozu neúrodné půdy z prostor u skateparku.
informace o výsledku ex ante kontroly poskytovatelem dotace – předložených zadávacích
podmínek před zahájením zadávacích řízení k zakázce „Založení krajinných prvků v k.ú.
Velké Pavlovice“ – je moc přísná, potřeba zadávací dokumentaci zmírnit.
diskuze ohledně instalace veřejného osvětlení během rekonstrukce komunikace ul. U
Zastávky (potřeba zjistit u správce VO, v jakém stavu jsou kabely VO).
dotaz, proč dělají naši zaměstnanci úpravu u zeleniny na autobusové zastávce. Starosta
odpověděl, že to tak bylo dohodnuto dříve, před nastěhováním stánků.
likvidace hromady u skateparku a zatravnění těchto prostor, o sportovní zařízení by se
mohl starat jeden člověk z MěÚ – správce.
požadavek zařadit do rozpočtu na rok 2018 rekonstrukci komunikace v ul. Kpt Jaroše a
zhotovení chodníku, popř. parkovacích míst.
dotaz, zda jsou v průmyslové zóně zkolaudovány inženýrské sítě. Starosta odpověděl, že
ne všechny. Vodovod je zkolaudovaný, ale VaK jej nechce převzít z důvodu prodeje
pozemku Berendsenu včetně inž. sítí a komunikace, není zkolaudována kanalizace
kterou provozuje p.Kubeša.
požadavek na předložení ekonomické rozvahy na Ekocentrum.
Jednání RMě se zúčastnili rodiče dětí, kteří projevili zájem debatovat o revitalizaci
prostor za kostelem, a zastupitelka města Ing. Šmídová. Převažuje názor nechat hřiště
jak je, doplnit prvky, světla a zajistit bezpečnost.

Rada města schvaluje:
1) propagaci města v rozsahu jedné strany A4 v magazínu Moravia – oblast Slovácko
2) projektovou dokumentaci na rekonstrukci RD V Údolí 45, V.P.
3) uzavření smlouvy č.1030037271/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem a E.ON Distribuce, a.s., pro akci „V.Pavlovice-Za Dvorem,rozš.kNN,
Melichar“
4) uzavření smlouvu č.0409/2017/MK mezi městem Velké Pavlovice a Radio Promotion
s.r.o., Brněnská 31, Hodonín (Rádio Jih) na vysílání reklamní kampaně VPV 2017 –
20 spotů v týdnu 11.-15.9.2017 za cenu 5445,-Kč vč. DPH.
5) zhotovení dvou podélných parkovišť u RD U Zastávky 98/4, parkoviště bude
zhotoveno z rozebíratelného materiálu, na náklady žadatele
6) uzavření smlouvy č.1030036829/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem a E.ON Distribuce, a.s., pro akci „V.Pavlovice - (Brněnská),
rozš.kNN,Lacina“7) členy školské rady – ZŠ Velké Pavlovice - Zborovský Lubomír, Jana Václavková
8) členy školské rady - Gymnázium Velké Pavlovice - Jiří Hanzálek, Ing. Dušan Bedřich
9) fakturovanou částku sníženou o 50% pro spolek Víno z Velkých Pavlovic a místních
vinařů na Zámecké vinobraní na Plzeňsku, na zámku Nebílovy dne 23.9.2017,
z důvodu propagace města Velké Pavlovice
10) uzavření smlouvy mezi městem a ALIS,spol.s r.o., Česká Lípa, zastoupená Ing.
Oldřichem Gabrielem o poskytnutí práv k užívání software číslo SML-00946/17:

evidence hřbitovů, oceňování pozemků, majetek elektronické inventury, spisová
služba, vazba na Czech POINT, vazba na konverzi z moci úřední
11) prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3 v bytovém domě B.N. 25, VP
12) pořízení betonových nepřemístitelných laviček
13) cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo se spol. Viadesigne Břeclav na provedení
TDI Velké Pavlovice - ul. U Zastávky, místní komunikace za 30.250 Kč vč. DPH
14) uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem a VaK Břeclav a.s. týkající se oprav
vodovodního řádu v ul. Dlouhá a Sokolská. Město Velké Pavlovice se zavazuje
uhradit výkopové práce, včetně upravení terénu do původního stavu.
15) uzavření smlouvy o pronájmu drtícího bubnu, síta a lisu na bioodpad s obcí
Borkovany od 1.10.2017 do 31.12.2020, cena 30 tis./rok
16) zhotovení podélného parkoviště u RD U Zastávky 6, parkoviště bude zhotoveno
z rozebíratelného materiálu, na náklady žadatele

3.)Neschvaluje:
1) pronájem části pozemku parc.č. 1995/1 a 1995/13, k.ú. Velké Pavlovice a trvá na
svém rozhodnutí ze dne 23.8.2017

