
          Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 94/17 
 

  

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

11. prosince 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  
  

- napojení Kynologického areálu na vedení NN, dočasně je areál napojen jen na VO, 

možná trasa přes pozemek p. Křičky (nesouhlas), nebo přes park a Trkmanku, nutno 

řešit s projektantem a spol. E.ON  

- korekce dotace na akci Optimalizaci VO ve městě 

- nákup pozemku na nový hřbitov, informace o zaměření kabelu ČD a provedeném 
hydrogeologickém průzkumu pozemku z důvodu umístění hřbitova  

- žádost o prošetření dlouhodobého opakovaného rušení denního a nočního klidu 

hlukem, který je způsoben provozem ubytování turistů v mobilních domech na 

pozemku na ulici Trávníky 14. Majitelé sousedních pozemků upozorňují na hlučné 

chování turistů během dne i v noci, na nevhodné parkování vozidel a na nepovolené 

mobilní domy a podnikání, žádost byla poslána i na stavební úřad, který záležitost 
nepovolené stavby bude šetřit. Pisatelé také upozorňují, že nabídka na ubytování je 

inzerována na webových stránkách města s odkazem na stránky podnikatele. RMě 

umístění mobilních domů na schůzi č. 43/16 povolila s tím, že požadovala zajistit 

parkování na pozemku majitele; dále budou všichni ubytovatelé upozorněni a 

vyzváni k zajištění vhodného parkování turistů, slušného chování a dodržování 
nočního klidu – výzva bude zveřejněna i v únorovém zpravodaji 

 

Různé a žádosti 

  

- oznámení ředitele ZŠ o udělení ředitelského volna pro všechny žáky ZŠ v pátek dne 

22.12.2017 z organizačních důvodů 
- návrh, aby se RMě zabývala záměrem, jak využít budovu kina, např. pro ZUŠ, 

učebny, multifunkční sál, nutno posoudit objekt odborníkem a následně řešit, jakou 

formu opravy zvolit, inspirace je možné získat v Šakvicích nebo v Kloboukách u 

Brna, kde řešili podobný problém - bude dohodnuta schůzka s vedením  

- návrh na odstranění červené podélné dlaždice na chodníku ul. Ořechová, na místo 3 
podélných dlaždic ponechat pouze 1, případně 1,5 dlaždice, důvodem je parkování 

vozidel na chodníku, kvůli kterým nemůže projet kočárek a zametací vůz 

- rekonstrukce chodníku na ul. Bezručova 

- odcizený dataprojektor ze sokolovny při oslavě k založení místního Gymnázia, po 

ukončení inventur 2017 na E.T. budou tyto předloženy k nahlédnutí 

 



 

Rada města schvaluje: 

 

1) změnu trasy zemního kabelu a tím i navýšení ceny za vypracování PD na VO v ul. 

Tovární mezi bytovými domy č.p. 8 a 10 

2) nabídku na dokončení administrace a monitoring do roku 2022 - Optimalizace VO  
3) spolupořadatelství města při Tříkrálovém koncertu v kostele dne 6.1.2018 a úhradu 

občerstvení pro účinkující ve výši 4.400,- Kč, koncert pořádá soubor Laudamus a je 

určen zdarma pro širokou veřejnost – Hlasování: pro 3, proti 1 (Dostoupil), zdržel se 

1 (Halm) 

4) udělení výjimky dle směrnice č. 1/2017 „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ dle článku IV. odst. 4.2., a to v souvislosti s rekonstrukcí silnice 

II/421 na ul. Brněnská – osloven dodavatel této stavby Strabag a.s. s objednávkou 

na opravu napojení místních komunikací na křižovatkách ulic Brněnská a V Sadech, 

Brněnská a Vinařská, Brněnská a Příční a Brněnská a Za Dvorem, cena cca 300 tis. 

Kč, viz příloha zápisu 

5) v souvislosti s pořádáním Štěpánského turnaje v malé kopané poskytnutí finančního 
daru    

6) poskytnutí finančního daru brankáři D. K., který byl vyhlášen jako nejlepší hráč 

DRFG Superligy malého fotbalu do 21 let ročníku 2016-17 

7) poskytnutí finančního daru P. L., který byl vyhlášen jako nejlepší hráč Asociace 

malého fotbalu ČR ročníku 2016-17, dar bude starostou předán při Štěpánském 
turnaji malé kopané dne 26.12.2017 

8) uzavření smlouvy mezi městem a E.ON Distribuce o krátkodobém připojení 

k distribuční soustavě NN pro stavbu Byty pro seniory II, pozemek parc.č. 1555/1 a 

1555/16, k.ú. Velké Pavlovice 

9) uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 

8.3.2012 mezi městem a ELEKTROWIN a.s. upravujícího rozsah zpětně odebíraných 
skupin elektrozařízení a zajištění sběrného místa 

10) dodatek č.3 ke smlouvě č. 493110153 mezi městem a ATLAS consulting spol. s r.o. 

na licenci doplňku systému CODEXIS „Monitor GDPR“ 

11) licenční smlouvu k užívání softwarové aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení ZMě a 

RMě 
12) prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v BD Nádražní 390/7  

13) prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v BD Bří Mrštíků 885/2 

14) prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v bytech pro seniory Bří Mrštíků 22 

15) uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část pozemku parc.č. 7902, k.ú. Velké 

Pavlovice výměry cca 150m2 v trati Za Dvorem za účelem zemědělského využití 

16) uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na pozemek parc.č. 5478, k.ú. Velké 
Pavlovice výměry cca 1442m2 v trati Závist za účelem zemědělského využití 

17) vybudování parkoviště u bytového domu č.p. 288, na pozemku parc.č. 29/1, k.ú. 

Velké Pavlovice i na části pozemku parc.č. 88/1, k.ú. Velké Pavlovice, kde je vlastník 

město 

18) umístění prodejního stánku ovoce a zeleniny na pozemku parc.č. 666/4, k.ú. Velké 
Pavlovice a napojení na vodovod, kanalizaci a vedení NN na dobu určitou do 

30.6.2026 

 

 

 


