
          Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 87/17 
 

  

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

19. 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:  Jiří Otřel, Petr Hasil, Ing. Ladislav Hádlík, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil 

Omluveni:       

Zapisovatel: Jitka Krátká – tajemník MěÚ 

 
 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

Z činnosti MěÚ 

 
- prostor za sokolovnou - osázení zelení se bude řešit celkově, po rekonstrukci ul. 

Brněnská 

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemku pro výstavbu hřbitova. Bude 

zpracován znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé. 

- aktualizace Povodňového plánu města. V případě požadavku více obcí z regionu 

Hustopečsko na aktualizaci bude zpracován elektronický povodňový plán hrazený 
částečně dotačními prostředky, jinak bude zpracován povodňový plán v tištěné 

podobě, rovněž bude zváženo pořízení profesionálního srážkoměru s přenosem dat 

na web města.  

- hodnocení slavnosti Vinobraní 2017, stanovení rozsahu a termínu na rok 2018 - je 

stanoven na 14. - 15. 9. 2018. 

- svolání kulturní komisi za účelem sestavení kalendáře kulturních akcí na rok 2018 
- architekt Tesař představil radním studii přístavby školy. Respektive zcela 

samostatnou budovu v areálu školy. Budova je vybavena dle požadavků ředitelů ZŠ 

a GVP (jídelna, kuchyň, učebny, sklady apod.) Bude zpracován písemný komentář a 

návrh bude zaslán ředitelům a zastupitelům města. 

- navýšení příspěvku MŠ v plně požadované výši 200 tis. Kč (dokončení 
elektroinstalace, odstranění závad kontroly KHS). RMě doporučuje ZMě odsouhlasit. 

- výroční zprávu Gymnázia za 2016-2017 

- informace – smlouva o prodeji akcií spol. VSFL je podepsána, připraveno předání 

vlastních akcií, jednání o dohodě na podmínkách smlouvy o spolupráci a užívání 

- další schůze RMě bude 26.9. ve 13h.(schůzka s L. Stokláskem), zasedání ZMě 3.10. v 

18h., v případě nutnosti schůze RMě, další schůze RMě bude 17.10. ve 13h. 
- informace o schůzce s Odborem dopravy Hustopeče a Policií ČR ve věci stížnosti 

pana J.H., městu budou předloženy návrhy na řešení 

 

Různé a žádosti  

 
- informace o přípravě projektu na prodloužení komunikace ul. Bří Mrštíků 

- PD na přestavbu nadzemní části vinného sklepa stavebníka pana R. V. ul. Čechova. 

V PD je řešeno jedno parkovací místo, RMě požaduje doplnění ještě jednoho 

parkovacího místa, v případě že bude využíván sklep k ubytování, je třeba dvě 

parkovací místa 



- žádost o vyjádření, zda město plánuje vybudování místní obslužné komunikace 

(parc.č. 4524/14, k.ú. Velké Pavlovice) mezi průmyslovou zónou a obytnou 

zástavbou v ul. Hodonínská. V současné době není plánována výstavba komunikace 

mezi průmyslovou zónou a obytnou zástavbou v ul. Hodonínská, není zpracována 

ani studie ani PD. Je v plánu a vyprojektována výstavba kolmé silnice směrem od 

páteřní komunikace k trati ČD. Dále V případě, že by se komunikace v budoucnu 
plánovala, nebude sloužit pro  těžká vozidla, ale pouze pro vozidla do 3,5t. 

- návrh rozšířit počet přechodů pro chodce na ul. Hlavní, diskuze o nových přechodech 

v rámci projektu Mobility III – U ZUŠ a u sokolovny, návrh dalšího přechodu 

v blízkosti autobusové zastávky a prodejny ZAF 

- opětovně se zabývala nedokončenou stavbou sklepa manž. Crhákových a úklidem 
pozemku nad touto stavbou v majetku města 

 

  

                     

Rada města schvaluje: 

 
1) Směrnici č. 3/2017 k rozpočtovému hospodaření příspěvkových organizací zřízených 

městem, kompetenci k úpravě rozpočtu do 50tis. Kč má ředitel 

2) zadávací podmínky pro společné výběrové řízení ( SÚS JMK a Město VP ) na 

zhotovitele akce „Velké Pavlovice – vjezdový ostrůvek a chodník ul. Pod Břehy„ 

3) uzavření smlouvy o právu provést stavbu: „Rekonstrukce chodníku ul. Pod Břehy, 
Velké Pavlovice“, mezi městem (stavebník) a Jm Kraj 

4) napojení schodů z chodníku v ul. Pod Břehy do bývalého areálu cihelny  

5) podnět na odstranění stromů – smrku a třešně na pozemku ve vlastnictví města na 

ul. Příční 

6) uzavření smlouvy o zániku předkupního práva mezi městem a ČR – Státní 

pozemkový fond, pro pozemek parc.č. 4524/83, k.ú. Velké Pavlovice v podnikatelské 
zóně na ul. Hodonínská 

7) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem a ZUŠ Velké Pavlovice, p.o., JmK, pro 

movitý majetek dle přílohy zápisu 

8) finanční dar 3000,-Kč pro dětský folklórní soubor Žižkovjánek  

9) finanční dar 5000,-Kč Českému svazu chovatelů, konání Okresní výstavy králíků, 
holubů a drůbeže u příležitosti 50 let založení města 

10) vybudování pergoly u garáže RD stavebníka M. K. 

11) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem a E.ON Distribuce, a.s. 

pro kabelové vedení „V.Pavlovice, příp. kNN,  Štambacher“ 

12) prodej traktorové sekačky za cenu 21.500,- Kč 

13) řešit problém zatékání ploché střechy do bytového domu v ul. Herbenova 16 
obdobnou fólií, jaká bude na tělocvičně ZŠ 

14) vybudování zpevněné plochy pro parkování osobního automobilu vydlážděním na 

pozemku parc.č. 2258/1, k.ú. Velké Pavlovice   

 

 
Rada města neschvaluje: 

 

1) vyhrazení výlepových ploch politickým stranám pro volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, výlepové plochy nebudou pro politické strany starostou vyhrazeny 

2) opětovně nájem pozemků za lisovnami a sklepy v ul. Zelnice a Starohorská 

3) vybudování přístřešku na pozemku parc.č. 2258/1, k.ú. Velké Pavlovice                   

   


