
          Město 
       VELKÉ PAVLOVICE 
 

                      Výpis č. 100/18 
 

  

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

30. 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 vývoji právní úpravy odpadového hospodářství do budoucna v návaznosti 

na nařízení EU od České asociace odpadového hospodářství a Sdružení místních 

samospráv   

- výkaz o knihovně za rok 2017 

- informace o jednání mezi městem a vedením spol. VAK Břeclav a.s. o časovém plánu 
rekonstrukce jednotlivých úseků vodovodů ve městě, které jsou v havarijním stavu 

- informace o nabídce na oplechování laminátové střechy pergol na objektu Byty pro 

seniory I. 

- informace o možnosti připojit se k petici na ochranu samosprávy a proti rušení 

malých obcí a jejich slučování 
- registraci žádosti o dotaci na akci „Krajinné prvky II. etapa“ u SFŽP, RMě nesouhlasí 

s registrací, o dotaci na II. etapu bude žádáno až po ukončení I. etapy. Město Velké 

Pavlovice nebude pokračovat v zajištění dalších podkladů pro získání dotace na 

„Krajinné prvky II. etapa“ 

- informace SFŽP na dotaz, jaké jsou povinné činnosti EkoT v souvislostí s přijatou 

dotací a udržitelností 20 roků, v souvislosti s tím je nutné pověřit ředitelku EkoT 
navržením a sestavením rady dle projektu v žádosti o dotaci 

 

Různé a žádosti  

 

- žádost o souhlas s oplocením pozemků ve vlastnictví města, které jsou žadatelem 
pronajaty a užívány jako vinohrady – RMě žádá zemědělskou komisi o stanovisko, 

rozhodnuto bude v příští RMě  

- oznámení ZŠ o uzavření školní jídelny a družiny po dobu pololetních a jarních 

prázdnin od 2.2.2018 do 9.2.2018 

- žádost studentů Střední vinařské školy Valtice o sponzorský dar do tomboly na 

školní ples, který se bude konat 23.2.2018, RMě – Město Velké Pavlovice v současné 
době nemá žádné reklamní předměty, které by mohlo do tomboly na ples poskytnout 

a finanční částkou dotuje pouze plesy a kulturní akce ve Velkých Pavlovicích 

pořádané místními organizacemi  

- doporučuje ZMě odsouhlasit žádost o odkoupení pozemků parc.č. 2225/2 a 2225/3, 

k.ú. Velké Pavlovice o celkové výměře 136 m2, jedná se o dvorek a pozemek pod 
garáží u RD V Údolí 88/15, bude vyvěšen záměr prodeje 



- návrh na vybudování zvýšeného vydlážděného retardéru na ul. Dlouhá u bývalého 

sídla Policie ČR 

- případná dohoda o opravě kapličky u rybníka (poklona sv. Rozálie) 

 

Rada města schvaluje: 

 
1) vypsání 1. části veřejné zakázky malého rozsahu na statické zajištění a opravu 

omítek vstupní brány a rotund a vypsání 2. části veřejné zakázky malého rozsahu na 

tesařské konstrukce a krytinu střechy vstupní brány a rotund 

2) jmenování členů komise pro výše uvedenou veřejnou zakázku: Jiří Otřel, Petr Hasil, 

Ing. Ladislav Hádlík, náhradníci Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil 
3) na základě zmocnění ZMě provedení rozpočtové opatření č.1/2018, celkové příjmy 

zvýšení o 52tis. Kč (volba prezidenta), celkové výdaje zvýšení o 52tis. Kč, 

4) vítěznou nabídku veřejné zakázky „Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice 

I. etapa“, kterou podala společnost VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 

3048/40, 700 30 Ostrava, s cenou 12.138.553,02 Kč bez DPH 

5) uzavření smlouvy mezi městem a vybraným dodavatelem spol. VYKRUT zahradní 
služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava na provedení akce „Založení 

krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I. etapa“ 

6) pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, firmou 

VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava, po schválení 

výběrového řízení SFŽP 
7) vítěznou nabídku, kterou podala STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 

3992/109, Hodonín s cenou 2.812.252,- Kč bez DPH na veřejnou zakázku „Nástavba 

MŠ Velké Pavlovice“ 

8) uzavření smlouvy mezi městem a vybraným dodavatelem, firmou STAVEBNÍ FIRMA 

PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, Hodonín na provedení akce „Nástavba MŠ Velké 

Pavlovice“ 
9) vypsání veřejné zakázky na zajištění podkladů a vypracování PD pro stavební 

povolení akce „Velké Pavlovice: Biocentrum Záblatská“ 

10) projednala a schválila finanční dary pro: 

o Malovaný kraj, z.s., Břeclav    5.000,- Kč 

o Diakonie ČCE, Klobouky u Brna   5.000,- Kč 
o BILICULUM, z.ú, Mikulov    3.000,- Kč 

o Domovinka Němčičky o.p.s.            10.000,- Kč 

o Nadační fond Gaudeamus    3.000,- Kč 

11) životnost nového chodníku na ul. Nádražní pro potřeby účetnictví délky 50 roků   

12) uzavření smlouvy č. 2018020 mezi městem a Zuzanou Holoubkovou (Spirituál 

kvintet) na jejich vystoupení při vánočním koncertu v pátek 7.12.2018 
13) uzavření smlouvy 18-99-G002-0 mezi městem a spol. Hřiště hrou s.r.o. o zavedení a 

provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště (jedná se o hřiště u vlakové 

zastávky i hřiště u kostela) 

14) uzavření smlouvy mezi městem a Ochranným svazem autorským pro práva 

k hudebním dílům, z.s. na poplatky z produkce při kulturních akcích koncert 
Ulrichovi a Vánoční jarmark 

15) nabídku na opravu VO na ul. Bří Mrštíků od BD č.p. 885 po křižovatku s ul. 

Herbenova 

16) pořízení propagačního materiálu města, zakoupení 250 ks USB flash disků o 

kapacitě 32GB, přenosné disky ve formě kreditky s motivem města za celkovou cenu 

nejvýše 55tis. Kč vč. DPH, včetně potisku a dopravy 
17) převedení rozdílu odpisů 2017 příspěvkové organizace města ZŠ, a to částky 

3.108,00Kč do fondu investic. Nebude proveden odvod do rozpočtu zřizovatele, ale 

prostředky budou použity na financování údržby a oprav majetku 

 

Rada města neschvaluje: 
 

1) příspěvek na zřízení babyboxu v Blansku, Město Velké Pavlovice přispělo finanční 

částkou na zřízení obdobného zařízení našem v okresním městě Břeclavi 

2) připojení města Velké Pavlovice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 


