Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 97/18
ze schůze Rady města Velké Pavlovice, která se konala ve čtvrtek
4. ledna 2018 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
-

-

-

nabídky oslovených pojišťoven Generali, UNIQA, ČSOB, Kooperativa, ČPP a Česká
pojišťovna na pojištěni majetku města (povinné ručení, havárie, zaměstnanci,
majetek živel, odpovědnost, krádež, atd.) Dle výsledků nabídek nebudou v letošním
roce měněny pojistné smlouvy, nejvýhodnější ceny jsou u stávajících pojišťoven
informace o činnosti MěPO a Komise pro projednávání přestupků v roce 2017
informace o dotaci na provedení akce Krajinné prvky II, město je zařazeno do
seznamu možných adeptů na získání dotace, podmínkou je do května letošního roku
doložit dokončené výběrové řízení na dodavatele akce, celkový rozpočet cca 8.200tis.
Kč, dotace 95%, výsadba musí být dokončena do konce roku, RMě zvážila možnosti a
rozhodla, že město bude o dotaci žádat, až bude dokončena akce Krajinné prvky I.
výstavba a obsazení bytů pro seniory II., na příští RMě budou doloženy žádosti
seniorů o přidělení bytu

Různé a žádosti
-

-

-

žádost o pronájem pozemku parc.č. 895/1, k.ú. Velké Pavlovice ul. Tovární, pozemek
byl převeden v loňském roce Státním pozemkovým úřadem na město
nabídka na odkoupení pozemků městem, pozemky se nachází za BD ul. Bří Mrštíků,
jedná se celkem o 5 pozemků, 4 pozemky tvoří volné veřejné plochy u BD v ul. Bří
Mrštíků a jeden pozemek se nachází pod místní komunikací ul. Herbenova, celková
výměra 1.638m2, majitel souhlasí s cenou 100,- Kč/m2, požaduje však v souladu
s právními předpisy nájemné za poslední 3 roky – bude vypracován znalecký
posudek a projednáno na nejbližším zasedání ZMě
opětovný návrh vybudovat městské parkoviště naproti garáží pod Šlechtitelskou
stanicí a pod fotbalovým hřištěm TJ Slavoj
upozornění na neupravený pozemek za cihelnou (barely, uskladněný materiál,
nepořádek), majitel bude vyzván k nápravě, případně bude proveden úklid pozemku
pracovníky města
informace o plánovaných uzavírkách v souvislostí s průtahem města a opravou
silnice 421/II Velké Pavlovice - Terezín
záměr a pořadí oprav místních komunikací ve městě

Rada města schvaluje:
1) uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Ing. Antonínem Olšinou, Vysoké Mýto na
vypracování PD pro realizaci stavby „Oprava rozhledny Slunečná“
2) poskytnutí finančního daru, ocenění v souvislosti s pořádáním plesu:
Velkopavlovická chasa, Martin Svozil
Krojovaný ples,13.1.2018
5.000,- Kč
Myslivecká jednota
Myslivecký ples, 20.1.2018
5.000,- Kč
Spolek rodičů a přátel dětí a školy při GVP Ples Gymnázia, 16.2.2018
5.000,- Kč
SDH Velké Pavlovice
Dětský maškarní, 18.2.2018
5.000,- Kč
Modré Hory
Ples Modrých Hor, 24.2.2018
5.000,- Kč
Přátelé country, Věra Chiabodová
Country bál, 21.4.2018
3.000,- Kč
3) finanční dar Dětskému domovu v Mikulově ve výši 2.442,- Kč
4) v souvislosti s účastí a presentací města na reprezentačním plese v Senici věcný dar
do výše 3.000,- Kč
5) změnu PD výstavby BD Velké Pavlovice – Za Dvorem a Tovární, počet bytových
jednotek 22 a 2x komerční prostory, na pozemku investora BD je navrženo celkem
26 parkovacích míst (14 míst v podzemní garáži, 8 míst na jižní straně BD a 4
parkovací místa u ulice Za Dvorem), na pozemku města bude zbudováno 8 – 10
parkovacích míst
6) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.:HO-014330046784/002 mezi
městem a E.ON Distribuce , a.s. pro kabelové vedení NN a zemnící pásovinu „V.
Pavlovice, příp. kNN NETCOM K/867“
7) uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 12340757 mezi městem a
E.ON Distribuce pro 8 bytů, Byty pro seniory II.

