Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 93/17
ze schůze Rady města Velké Pavlovice, která se konala v úterý
28. listopadu 2017 v 15:00 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
-

-

-

informace o konání schůze DSO Čistý Jihovýchod dne 7.12.2017, o změnách ve
spol. Hantály, o navýšení poplatku za ukládání odpadu
návrh změny dodatku smlouvy na vypracování PD nadstavby MŠ
informace o plánovaných kulturních akcích na rok 2018, příprava kalendáře
ozvučení Vinobraní
informace o přípravě PD na úpravu toku Trkmanky, akci připravuje Povodí Moravy,
kde na pozemku ve vlastnictví města při hranici s k.ú. Bořetice budou vytvořeny
meandry toku Trkmanka – předběžný souhlas města
žádost obyvatel bytového domu Tovární 8 o vybudování odstavných ploch pro
automobily, v pozemku je umístěn vodovodní řad a kanalizace, návrh zpevnit
pozemek podél domu pro možné podélné stání vozidel
zabývala se podmínkami dotace na Ekocentrum Trkmanka, sepsány dotazy na SFŽP

Různé a žádosti
-

-

-

-

návrh Okresního soudu v Břeclavi na zvolení přísedícího k soudu
vyhlášení ředitelského volna dne 22.12.2017 pro studenty gymnázia z provozních
důvodů
žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1878/2 o výměře 2m 2, k.ú. Velké Pavlovice, pod
stavbou penzionu na Zelnicích (pozemek byl opomenut při projednání odkupu
pozemku parc.č. 1995/41), bude vyvěšen záměr, RMě doporučuje ZMě prodej
odsouhlasit
umístění předškolního dítěte do MŠ ve Velkých Pavlovicích – nově přistěhovaná,
rozhodnutí ředitelky MŠ o nepřijetí z důvodu překročení nejvýše přípustného počtu
dětí ve třídách MŠ (obec je ze zákona povinna zajistit předškolní vzdělávání),
v současné době je dítě umístěno v Přítlukách, bude jednáno s okolními MŠ, pokud
se uvolní místo, bude dítě přeřazeno
záměr spol. Hantály a.s. přemístit drtičku z areálu v zastavěném území Na Špitálku
na pozemek u skládky odpadů mimo město, nabízí se jednání ve věci směny nebo
odkoupení pozemku
záměry na odkoupení pozemků v podnikatelské zóně, o podmínkách prodeje bude
s žadateli jednáno
informace o změně zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, změna odměňování
uvolněných i neuvolněných zastupitelů města od 1.1.2018

-

-

připomínka k návrhu, který byl projednáván na minulé schůzi RMě – umístit
dopravní značení „zákaz zastavení“ na ulici Hlavní od školy až po sokolovnu, ne
pouze po Bálkovu uličku, jak bylo navrženo minule
návrh projektanta provést hydrogeologický průzkum na pozemku určeném pro
hřbitov z důvodu předběžného schválení Okresní hygienickou stanicí
umístění laviček a odpadkových košů ve městě a umístění beden na posypový
materiál

Rada města schvaluje:
1) na základě zmocnění ZMě provedla Rozpočtové opatření č. 12/2017, navýšení příjmů
a výdajů o 2 430,2tis. Kč – přijaté dotace akceschopnost JSDH a dotace pro Byty pro
seniory II., financování zůstává
2) termín vybírání místních poplatků na MěÚ v roce 2018 - bude zahájeno v pondělí
15.1.2018, dle OZV do 15.2.2018
3) smlouvu o dílo na vypracování a podání žádosti o dotaci „Velké Pavlovice – ul.
Brněnská, chodník“
4) přidělení zakázky „Mobility III.“ spol. VHS Břeclav s.r.o. na doporučení výběrové
komise, uzavření smlouvy a zahájení stavby bude v příštím roce
5) provedení opravy FAREZINU firmou GRONTECH AGRO s.r.o. 150.450,- bez DPH,
6) nabídku na výrobu 10 stolů a 20 lavic, stůl 7.000,- Kč/ks, lavice 3.600,- Kč/ks
7) finanční dar v souvislosti s pořádáním dílničky pro děti při Vánočním jarmarku
8) zpevnění části pozemku parc.č. 1878 (ul. Zelnice a parc.č. 1995/1 ul. Starohorská) u
stavby vinného sklepa, včetně umístění vodovodní a kanalizační přípojky, včetně
šachet
Rada města neschvaluje:
1) zřízení balkonu v 1.NP u stavby vinného sklepa na pozemcích parc.č. 2016/3, 2017 a
1955/39, k.ú. Velké Pavlovice

