Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 90/17
ze schůze Rady města Velké Pavlovice, která se konala v úterý
17. října 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
Jitka Krátká – tajemník MěÚ

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

-

-

-

-

-

ředitelka MŠ projednala se členy RMě návrh rozpočtu MŠ na rok 2018, střednědobý
výhled rozpočtu a požadavek na příspěvek města pro příští rok MŠ, se počítá
s rekonstrukcí kuchyně včetně elektroinstalace, vybudováním přístavby jedné třídy a
jejím vybavením, návrh rozpočtu bude zveřejněn a následně schválen RMě. Ing. Halm
se ředitelky zeptal na možnosti získání dotačních titulů na vybudování třídy či její
vybavení z Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy, starosta sdělil, že možnosti
podání žádostí o dotace sleduje na MěÚ Ing. Hiclová, zatím nemáme nové zprávy
ředitel gymnázia projednal se členy RMě návrh rozpočtu gymnázia na rok 2018,
střednědobý výhled rozpočtu a požadavek na příspěvek města pro příští rok,
v příštím roce bude nutné provést regeneraci povrchu venkovního hřiště, informace o
opravě propadlého povrchu atletické dráhy hřiště pracovníky města. Ředitel
gymnázia byl seznámen s rozhodnutím RMě převést energie pod jeden subjekt (nyní
fakturuje ZŠ elektřinu gymnáziu a gymnázium plyn ZŠ), kotelna se nachází v budově
ZŠ, proto bude ZŠ fakturovat plyn gymnáziu. Starosta se ředitele gymnázia zeptal na
jeho názor k vypracované studii pro přístavbu školního areálu, ředitel - umístění a
architektonické začlenění je vhodné, nevhodné je půdorysné řešení a dispozice,
ředitel byl členy RMě požádán, aby svůj názor sdělil písemně
ředitel ZŠ a pan Ing. J. N. projednali se členy RMě návrh rozpočtu ZŠ na rok 2018,
střednědobý výhled rozpočtu a požadavek na příspěvek města pro příští rok ZŠ,
v příštím roce se počítá s opravou podlahy v tělocvičně, RMě je seznámila
s rozhodnutím převést energie na jeden subjekt - na ZŠ, byla řešena fakturace
energií, nájem posilovny a tělocvičny, diskuze o nákladech na provoz a ekonomii
školy. Starosta se ředitele ZŠ zeptal na jeho názor k vypracované studii pro přístavbu
školního areálu, ředitel - umístění, půdorysné řešení ani dispozice nejsou vhodné,
vysoké jsou i náklady na výstavbu, doporučuje pouze rozšířit jídelnu
žádost ředitele ZŠ o prodloužení splatnosti půjčky (poskytnuta v roce 2015 na
uhrazení části platů za 11. – 12. 2015) do 30.9.2018, prodloužení termínu splatnosti
nutno schválit ZMě - bude RMě doporučeno
sestavování rozpočtu pro příští rok a s tím související plán investičních akcí pro rok
2018
informace o jednání na MMR ve věci dotačního titulu Byty pro seniory II (byty, na
které město nedostalo dotaci v r. 2017) - dotace je možná i na byty rozestavěné, bude
sledováno vypsání dotačního titulu
umístění fotbalové branky na pozemku u rybářské klubovny pro veřejnost

-

-

informace o jednání se spol. FONTÉS ve věci zpracování PD na vybudování rybníku a
tůní, informace o možnosti získat dotaci ze SFŽP
příští schůze RMě bude 31.10.2017 ve 13.00 hod.
informace o ukončení provozu pokladny v KB v pobočce ve V. Pavlovicích, zůstane
pouze poradenská činnost, možnost pořízení vkladové a výběrové karty na bankomat
(pouze papírové bankovky od 100,- Kč) nebo odvoz a výběr hotovosti v KB Hustopeče,
členové RMě byli seznámeni se záměrem zavést při placení místních a správních
poplatků, příp. ostatních plateb, terminál na placení kartou, bude jednáno s KB o
snížení provozního poplatku, který je předběžně stanoven na 1,8%
znalecký posudek určení ceny pro odkoupení pozemku na vybudování nového
hřbitova

Různé a žádosti
-

-

-

-

-

-

-

elektřina v bytech pro seniory I. etapa opravena na reklamaci, byla zpracována
nezávislá revizní zpráva - elektroinstalace bez závad, jsou stanoveny podmínky v
užívání elektřiny v koupelnách bytů, nájemníci budou s podmínkami seznámeni
podmínky na řešení přístupu ke sklepům VSFL, objektu TJ Slavoje a na hřiště a
využitím ploch pro parkování v areálu TJ Slavoj
řešení revitalizace plochy mezi bytovým domem č.12 a č.10 na ul. Tovární a
případnou další výstavbou garáží nebo skladů ve svahu po provedené demolici
sklepů pro obyvatele ul. Tovární
žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 7902, k.ú. Velké Pavlovice, na pozemku
má žadatel vysazeny stromy, jedná se o zarovnání jeho zahrady, RMě – jedná se o
část polní cesty, která je dle územního plánu komunikací v budoucí bytové zástavbě,
RMě nabízí pronájem, prodej pozemku nedoporučuje
žádost Kynologického klubu V. Pavlovice o finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč na
opravu fasády klubovny a nákup nářadí běžné údržby na rok 2018 – bude řešeno při
sestavování rozpočtu pro příští rok
plán oprav chodníků v příštím roce, bude informována spol. VaK Břeclav a.s. : Hlavní
od ul. U Zastávky po Restauraci U Ferdinanda (Mobility III), Herbenova po levé
straně a Ořechová
Ing. Hádlík se zeptal, zda se bude hřiště u kostela upravovat dle zpracované PD,
starosta sdělil, že se bude pokračovat dle požadavku občanů pouze částečně dle PD,
do rozpočtu na příští rok budou na tuto akci rezervovány finance
návrh zveřejnit akce, které byly letos realizovány a také akce, které jsou v plánu
realizovat v příštím roce
Ing. Hádlík se zeptal, zda je již příspěvkovými organizacemi vypracována směrnice o
odpovědnosti zaměstnanců za způsobené škody – bude předloženo v příští RMě
problém rozbitých polních cest a cyklostezek, jednání s Ing. Lůbalem o úpravě polní
cesty v majetku města, která je využívána jeho zaměstnanci
návrh na vybudování záchytného parkoviště u hřiště TJ Slavoj
návrh vybudovat další parkoviště u kostela, současné plochy pro parkování jsou
nedostačující

Rada města schvaluje:
1) pořízení vkladové a výběrové karty na bankomat Komerční banky
2) zaslání dopisu na ředitelství KB jako nesouhlas se zrušením pokladny v pobočce KB
ve V. Pavlovicích a tím omezení místních podnikatelů a občanů
3) prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 3 v BD Bří Mrštíků 2
4) podnět na vykácení proschlého stromu na pozemku města mezi zahradou a silnicí –
město podá žádost na vykácení (ul. Příční)
5) uzavření smlouvy mezi městem a OSA pro hudební produkci při slavnosti Vinobraní
2017
6) nákup vánoční výzdoby - svítící girlandy na VO a svítící řetězy na vánoční strom
v hodnotě do 60tis. Kč

7) uzavření dodatku č. 1 pachtovní smlouvy ze dne 13.4.2017 pro pozemky parc.č.
7845 a 7846, k.ú. Velké Pavlovice, změna z doby neurčité na dobu určitou do
11.4.2032
8) příspěvek ve výši 50 tis. Kč Římskokatolické farnosti na oplocení přístupu za
zahrady, přepažení chodby na faře a zamřížování sklepa
9) podání žádosti o nájem pozemku ve vlastnictví ČR parc.č. 606, k.ú. Velké Pavlovice
(zahrada za prodejnou Služba škole) na Státní pozemkový úřad do Břeclavi
10) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem a E.ON
Distribuce pro kabelové vedení NN „V.Pavlovice,rozš. kNN, Dřevostavmont“
11) smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem a GasNet, s.r.o. pro plynárenské
zařízení „REKO MS Velké Pavlovice – Zahradní, číslo stavby 7700071394“
12) dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací č. 20170059/Ad mezi
městem, spol. VaK Břeclav, a.s. a GROUND LINE s.r.o. na provozování vodovodu a
kanalizace vybudovaných pro zástavbu „ Na Špitálu“
13) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem a spol.
E.ON Distribuce a.s. pro kabelové vedení, nový zemní kabel NN „V.Pavlovice (Za
dvorem), přel. DS, BLARA“ a smlouvu o právu provést tuto stavbu na pozemcích
Města Velké Pavlovice
14) finanční dar Klubu důchodců Velké Pavlovice ve výši 3 tis. Kč
15) bezplatné poskytnutí autobusu ZŠ do Brna-Bohunic a zpět dne 26.10.2017 za
účelem dobrovolného darování krve zaměstnanců ZŠ, Gymnázia a občanů města
Rada města neschvaluje:
1) opětovně pronájem a prodej částí pozemků na ul. Starohorská (za sklepy Na
Zelnicích) - problémem při prodeji je jiný vlastník sklepa pod požadovaným
pozemkem, je však možné vybudovat parkoviště a pozemky i jinak upravit

