Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 99/18
ze schůze Rady města Velké Pavlovice, která se konala v úterý
16. 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: Jiří Otřel, Petr Hasil, Ing. Ladislav Hádlík, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil
Omluveni:
Zapisovatel: Jitka Krátká – tajemnice MěÚ
Rada města projednala a bere na vědomí:
Z činnosti MěÚ
-

-

-

informace o schůzce zástupců města s odborem dopravy MěÚ Hustopeče p.
Řehákovou a zástupci Policie ČR z důvodu řešení vzniklé situace na cyklostezce
(nehoda minulý týden), uzavření cyklostezky a účelové komunikace k rozhledně,
návrh dopravního značení bude předložen ke schválení
informace o projednání návrhů s odborem dopravy a Policií ČR umístit na ul. Hlavní
u přechodu pro chodce u školy semafor, včetně nového dopravního značení (přechod
na nepřehledném místě) a zřízení nové autobusové zastávky v ul. Pod Břehy a v ul.
Nádražní u vlakového nádraží
podané žádosti seniorů o přidělení bytů v budovaných bytech pro seniory II. etapa.,
celkem 8 bytů, výstavba bude dokončena v letošním roce
ředitel ZŠ informoval o změněných odpisech příspěvkové organizace v minulém roce,
po konzultaci bude řešeno dle metodického pokynu Jm Kraje
termín konání příští RMě 30.1.2018 a konání ZMě dne 6.3.2018

Různé a žádosti
-

-

-

žádost starosty SDH Velké Pavlovice o vybudování nového sportovního hřiště pro
sportovní činnost SDH, a to na pozemcích pod Šlechtitelskou stanicí mezi garážemi a
skate parkem – budou provedeny terénní úpravy a pozemek bude upraven na
travnatou plochu, která bude sloužit pro širší využití
projednala žádost o odkoupení pozemku par.č. 2268/1, k.ú. Velké Pavlovice, výměry
156 m2, jedná se o zahradu za plánovaným rekonstruovaným RD V Údolí 22 – RMě
doporučí ZMě prodej odsouhlasit, bude vyvěšen záměr
požadavek připravit a předložit RMě inventury příspěvkové organizace EkoT. za rok
2017

Rada města schvaluje:
1) nabídku firmy Pramos a.s. Šitbořice na pořízení oken do 2 bytových jednotek v BD
ul. Trávníky 8 a 1 bytové jednotky v BD BM 2, celkem 11 oken, cena celkem cca
90tis. Kč bez DPH

2) účast sl. Ivy Rathouské na 16. ročníku Městského běhu Pardubická devítka
ve středu 25.4.2018
3) úpravu usnesení 94/17 bod 3) „RMě schvaluje spolupořadatelství města se
souborem Laudamus při Tříkrálovém koncertu v kostele dne 6.1.2018 a úhradu
občerstvení pro účinkující“
4) vypsání zadávacího řízení na dodavatele stavby „Nástavba MŠ Velké Pavlovice“ a
jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení: Jiří Otřel, Ing. Ladislav
Hádlík a Petr Hasil
5) dotaci a uzavření veřejnoprávní smlouvy na její poskytnutí pro:
a. T.J. Sokol Velké Pavlovice
20 tis. Kč
b. Myslivci Velké Pavlovice
20 tis. Kč
c. Letecký klub Velké Pavlovice
30 tis. Kč
d. SDH Velké Pavlovice
20 tis. Kč
e. Český zahrádkářský svaz
10 tis. Kč
f. Zuzana Martínková
30 tis. Kč
g. Presúzní sbor
10 tis. Kč
h. Velkopavlovický okrašlovací spolek
15 tis. Kč
6) finanční dar, ocenění za pořádání aktivit ve městě:
a. Markéta Fůkalová (Apríles)
5.000,- Kč
b. Karel Hovězák (Pálení čarodějnic)
10.000,- Kč
c. Zuzana Martínková (Hanáckoslovácký krúžek)
5.000,- Kč
d. Karel Vymazal (Verbíři)
5.000,- Kč
e. Mgr. Kosík (vedení Presúzního sboru)
20.000,-Kč
7) finanční dar ve výši 1500,- Kč paní Věře Ševčíkové
8) finanční dar ve výši 2.000,- Kč Lucii Varmužové
9) Smlouvu o dílo č. 1/2018 mezi městem a Pavlem Miklíkem, Brumovice na zateplení a
opravy fasády na objektu šaten v areálu TJ Slavoj
10) uzavření smlouvy o technickém zajištění kulturní akce Velkopavlovické vinobraní
2018 mezi městem a spol. První země s.r.o.
11) konání vánočního koncertu dne 7. prosince 2018, osloven Spirituál kvintet, celkem
60 tis. bez DPH
12) bezplatné poskytnutí autobusu pro JSDH za účelem zajištění poznávacího zájezdu
dětí a členů sboru do Třeboně dne 19.5.2018
13) bezplatné poskytnutí autobusu pro chrámový sbor Laudamus do Klatov na koncert
24.3.2018, reprezentace města a „na oplátku“ spoluúčinkování při Tříkrálovém
koncertu 6.1.2018
14) úhradu členského příspěvku Svazu tajemníků městských a obecních úřadů ČR ve
výši 1500,- Kč
15) PD na stavební úpravy a nástavbu RD v ul. V Údolí 22, uskočením 1. NP vznikne
prostor pro parkování 3 osobních automobilů na pozemku stavebníka, a to mimo
vozovku a chodník
16) vyhlašuje konkurz na obsazení místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Velké
Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, konkurz bude vyhlášen cca koncem
února 2018
17) odvolává Jiřinu Zigovou z místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Velké Pavlovice,
V sadech 48, příspěvková organizace dnem 31.7.2018

