MĚSTO PODIVÍN
Usnesení ze schůze rady města č. 11/2019 ze dne 23.4. 2019
Přítomni :

viz presenční listina

Ověřovatel: Mgr. Bc. Ladislav Hemza
Program :

11.1. Kontrola úkolů
11.2. Rozpočtové opatření č. 4/2019
11.3. Podání žádosti o spoluúčast na rekonstrukci obslužné komunikace k ČOV
Podivín
11.4. Vybudování bezbariérového a obslužného přístupu (rampy) ve dvoře
„Staré radnice“
11.5. Návrh na zmocnění obce Ladná ve věci zastupování města Podivína na
XVII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky
11.6. Upozornění Sdružení místních samospráv ČR na termín podávání
průběžného oznámení podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů
11.7. Revokace usnesení rady města č. 8.11. ze dne 18.02. 2019
11.8. Návrh na schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb ORP Břeclav pro rok 2019
11.9. Návrh na obsazení volné bytové jednotky č. 4 v domě Palackého č.p. 401
v Podivíně
11.10. Návrh společnosti OSA na uzavření licenční smlouvy o veřejném
provozování hudebních děl č. smlouvy VP_2019_40851 č.j. MUP-0743/2019
11.11. Návrh na čerpání sociálního fondu v souladu se směrnicí o sociálním
fondu a schváleným rozpočtem města na rok 2019
11.12. Předvolání města Podivína Okresním soudem v Břeclavi ve věci
ustanovení opatrovnictví č.j. MUP-0772/2019
11.13. Revokace usnesení Rady města Podivína č. 9.21.16. ze dne 14.3. 2019
11.14. Návrh na zveřejnění záměru prodeje dřevní hmoty z pokácených dřevin
na pozemcích města Podivína
11.15. Odstranění stavby „Likusáku“ z pozemku města Podivína
11.16. Žádosti
11.17. Závěr

11.1. Kontrola úkolů
Splněno dle usnesení : 10.2. – 10.27.14..
Úkol trvá : 17.19.3., 37.15., 64.10., 72.9.2.., 75.16., 75.20.1., 75.20.2., 78.17.13., 79.24.,
79.28.5., 83.12., 83.16., 84.20.3., 85.18., 85.19., 85.21.6., 86.17.6., 2.15.3., 6.5., 6.6..
11.2. Rozpočtové opatření č. 4/2019
Usnesení: rada města projednala a schválila rozpočtové opatření č. 4/2019 k rozpočtu města
na rok 2019 dle předloženého návrhu. (viz příloha č. 1 - Návrh rozpočtového opatření č.
4/2019). Rozpočtové opatření bude v souladu s usnesením zastupitelstva města předloženo ke
kontrole zastupitelstvu města.

11.3. Podání žádosti o spoluúčast na rekonstrukci obslužné komunikace k ČOV Podivín
Usnesení: rada města vzala na vědomí a schválila podání žádosti města Podivína o finanční
spoluúčast společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. na rekonstrukci obslužné
komunikace k ČOV Podivín.
11.4. Vybudování bezbariérového a obslužného přístupu (rampy) ve dvoře „Staré
radnice“
Usnesení: rada města projednala a schválila grafický návrh Ing. Radima Holuba na
vybudování bezbariérového a obslužného přístupu (rampy) ve dvoře „Staré radnice“.
11.5. Návrh na zmocnění obce Ladná ve věci zastupování města Podivína na XVII.
Sněmu Svazu měst a obcí České republiky
Usnesení: rada města Podivína zmocňuje obec Ladnou k zastupování města Podivína na
XVII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky.
11.6. Upozornění Sdružení místních samospráv ČR na termín podávání průběžného
oznámení podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů
Usnesení: rada města vzala na vědomí a projednala upozornění Sdružení místních samospráv
ČR na termín podávání průběžného oznámení podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o střetu
zájmů.
11.7. Revokace usnesení rady města č. 8.11. ze dne 18.02. 2019
Usnesení: rada města revokovala usnesení rady města č. 8.11. ze dne 18.02. 2019 ve věci
schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro
rok 2019 s Městem Břeclav, se sídlem nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, IČ:
00283061.
11.8. Návrh na schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb
ORP Břeclav pro rok 2019
Usnesení: rada města projednala a schválila Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb ORP Břeclav pro rok 2017 s Městem Břeclav, se sídlem nám. T.G.
Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, IČ: 00283061. Rada města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy. Příspěvek města Podivína pro rok 2019 činí Kč 50,-/občan.
11.9. Návrh na obsazení volné bytové jednotky č. 4 v domě Palackého č.p. 401
v Podivíně
Usnesení: rada města vzala na vědomí a projednala návrh sociální komise ze dne 11.4. 2019
na obsazení volné bytové jednotky č. 4 v domě Palackého č.p. 401 v Podivíně. Rada města
schválila nájemní smlouvu s žadatelem dle doporučení sociální komise ze dne 11.4. 2019 a
pověřuje starostu města uzavřením nájemní smlouvy.
11.10. Návrh společnosti OSA na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování
hudebních děl č. smlouvy VP_2019_40851 č.j. MUP-0743/2019
Usnesení : rada města projednala návrh společnosti OSA na uzavření licenční smlouvy o
veřejném provozování hudebních děl VP_2019_40851 č.j. MUP-0743/2019 ve věci úhrady
autorských práv za hudební produkci. Rada města schválila licenční smlouvu o veřejném
provozování hudebních děl č. smlouvy VP_2019_40851 č.j. MUP-0743/2019 se společností
OSA – ochranný svaz autorský, pro práva k dílům hudebním, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, Čs.
armády 786/20, IČ: 63839997, DIČ: 63839997. Rada města pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.

11.11. Návrh na čerpání sociálního fondu v souladu se směrnicí o sociálním fondu a
schváleným rozpočtem města na rok 2019
Usnesení : rada města projednala a dle předloženého návrhu schválila čerpání finančních
prostředků sociálního fondu v roce 2019 v souladu se směrnicí o sociálním fondu - příspěvek
na dovolenou pro rok 2019. (příloha č. 2 – Návrh na čerpání sociálního fondu pro rok 2019
v souladu se směrnicí o sociálním fondu – příspěvek na dovolenou).
11.12. Předvolání města Podivína Okresním soudem v Břeclavi ve věci ustanovení
opatrovnictví č.j. MUP-0772/2019
Usnesení: rada města projednala předvolání města Podivína Okresním soudem v Břeclavi ve
věci ustanovení opatrovnictví č.j. MUP-0772/2019. Město Podivín nesouhlasí s tím, aby
vykonávalo péči o osobu dle předvolání č.j. MUP-0772/2019. Rada města tímto zmocňuje
Mgr. Erika Janíka zastupováním města Podivína ve věci péče o osobu uvedenou v předvolání
s tím, že město Podivín nesouhlasí s výkonem opatrovnictví u osoby uvedené v předvolání.
11.13. Revokace usnesení Rady města Podivína č. 9.21.16. ze dne 14.3. 2019
Usnesení: rada města revokovala usnesení rady města č. 9.21.16. ze dne 14.3. 2019 s tím, že
městoPodivín v souladu s Nařízením vlády č. 308/2015 Sb. Zajistí výměnu topného tělesa
v nájemním bytu na vlastní náklady.
11.14. Návrh na zveřejnění záměru prodeje dřevní hmoty z pokácených dřevin na
pozemcích města Podivína
Usnesení: rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje dřevní hmoty z pokácených dřevin na
pozemcích města Podivína za těchto podmínek. Minimální prodejní cena 3000 Kč. Nabídky
budou přijímány v uzavřených obálkách s nápisem: „ prodej dřeva, neotvírat“. Prodej nejvyšší
nabídce. Termín pro podávání nabídek: do 16.5. 2019 do 12:00 hod..
11.15. Odstranění stavby „Likusáku“ z pozemku města Podivína
Usnesení: rada města rozhodla neprodleně vyzvat majitele stavby „likusáku“ k jejímu
odstranění z pozemku města Podivína.
11.16. Žádosti
11.16.1. Žádost o možnost výměny dvouplotýnkového vařiče č.j. MUP-0759/2019
Usnesení : rada města projednala žádost o možnost výměny dvouplotýnkového vařiče č.j.
MUP-0759/2019 a tuto schválila. Finanční příspěvek města Podivína na zakoupení a výměnu
vařiče do částky 2000 Kč. Výměna bude provedena odbornou firmou.
11.16.2. Žádost o povolení umístění billboardu na pozemku p.č. 2959/116 v k.ú. Podivín
č.j. MUP-0792/2019
Usnesení: rada města projednala a schválila žádost o povolení umístění billboardu na
pozemku p.č. 2959/116 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0792/2019. Žadatel je povinen uhradit
poplatek dle OZV č. 2/2017 o místních poplatcích.
11.16.3. Žádost Betonárny Podivín s.r.o. o prodej části pozemku dle předloženého
geometrického plánu
Usnesení : rada města projednala žádost Betonárny Podivín s.r.o. o prodej části pozemku dle
předloženého geometrického plánu. Rada města předkládá žádost k projednání na zasedání
zastupitelstva města.

11.16.4. Žádost o poskytnutí dotací z rozpočtu města Podivína č.j. MUP-0810/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podivína č.j.
MUP-0810/2019. Rada města rozhodla předložit žádost na zasedání zastupitelstva města
k případnému schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
11.17. Závěr
O usneseních rada města hlasovala a tato schválila.

Zapsal: 23.4. 2019

Ing. Radim Mildner

Ověřovatel: Mgr. Bc. Ladislav Hemza

