MĚSTO PODIVÍN
Usnesení ze schůze rady města č. 12/2019 ze dne 07.05. 2019
Přítomni :

viz presenční listina

Ověřovatel: Ing. Radim Holub
Program :

12.1. Kontrola úkolů
12.2. Nabídkový rozpočet společnosti Strabag a.s. na opravu kanalizace u
hodového sóla
12.3. Návrh na podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro
J-SDH Podivín
12.4. Návrh na vyvěšení moravské vlajky v rámci „Iniciativy za vyvěšování
moravské vlajky na radnicích“
12.5. Smlouva o dílo s Ing. Luděk Halaš na vytvoření projektové dokumentace
„Mokřad Bažina v k.ú. Podivín“
12.6. Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 72N19/59 č.j.
MUP-0945/2019
12.7. Návrh na schválení pachtovní smlouvy č. 72N19/59 na propachtování
pozemku p.č. 1446 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0945/2019
12.8. Výpověď dohody o umístění směrových tabulí č.j. MUP-0910/2019
12.9. Návrh na zveřejnění záměru výpůjčky pozemků p.č. 221/2 a p.č. 1853/2
oba v k.ú. Podivín
12.10. Žádosti
12.11. Závěr

12.1. Kontrola úkolů
Splněno dle usnesení : 11.2. – 10.16.4..
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..
12.2. Nabídkový rozpočet společnosti Strabag a.s. na opravu kanalizace u hodového sóla
Usnesení: rada města projednala a schválila provedení opravy kanalizace dle předloženého
nabídkového rozpočtu společnosti Strabag a.s.. Celková cena dodávky včetně opravy zpevněné
plochy u hodového sóla je 85096,30 Kč včetně DPH.
12.3. Návrh na podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro J-SDH
Podivín
Usnesení: rada města projednala a schválila podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního
automobilu pro J-SDH Podivín. Návrh byl již předložen na zasedání zastupitelstva města.
12.4. Návrh na vyvěšení moravské vlajky v rámci „Iniciativy za vyvěšování moravské
vlajky na radnicích“
Usnesení: rada města projednala a zamítla návrh Moravské národní obce, z.s. na vyvěšení
moravské vlajky v rámci „Iniciativy za vyvěšování moravské vlajky na radnicích“.

12.5. Smlouva o dílo s Ing. Luděk Halaš na vytvoření projektové dokumentace „Mokřad
Bažina v k.ú. Podivín“
Usnesení: rada města schválila smlouvu o dílo s Ing. Luďkem Halašem, IČ: 60365943, DIČ:
CZ, se sídlem Brno, Bieblova 36, PSČ 613 00. Předmětem smlouvy je vytvoření projektové
dokumentace „Mokřad Bažina v k.ú. Podivín“. Cena díla je stanovena na částku 149.000 Kč
bez DPH. Rada města pověřuje uzavřením smlouvy starostu města.
12.6. Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 72N19/59 č.j. MUP-0945/2019
Usnesení: rada města schválila dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č.
72N19/59 č.j. MUP-0945/2019 s organizací Česká republika – Státní pozemkový fond, se
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774, DIČ: CZ0312774.
Předmětem dohody je úhrada za užívání pozemku p.č. 1446 v k.ú. Podivín ve výši 2663 Kč.
Rada města pověřuje uzavřením dohody starostu města.
12.7. Návrh na schválení pachtovní smlouvy č. 72N19/59 na propachtování pozemku p.č.
1446 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0945/2019
Usnesení: rada města schválila pachtovní smlouvu č. 72N19/59 na propachtování pozemku p.č.
1446 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0945/2019 s organizací Česká republika – Státní pozemkový
fond, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774, DIČ:
CZ0312774. Pachtovné stanoveno ve výši 500 Kč. Rada města pověřuje uzavřením smlouvy
starostu města.
12.8. Výpověď dohody o umístění směrových tabulí č.j. MUP-0910/2019
Usnesení: rada města projednala a schválila dohodu o ukončení smlouvy o umístění směrových
tabulí č.j. MUP-0910/2019. Důvodem pro ukončení smluvního vztahu je změna názvu
společnosti. Rada města pověřuje starostu města uzavřením dohody.
12.9. Návrh na zveřejnění záměru výpůjčky pozemků p.č. 221/2 a p.č. 1853/2 oba v k.ú.
Podivín
Usnesení: rada města projednala a schválila zveřejnění výpůjčky pozemků p.č. 221/2 a p.č.
1853/2 oba v k.ú. Podivín. Výpůjčka na dobu určitou do 31.3. 2029. Termín pro podávání
žádostí: do 30.5. 2019 do 12,00 hod..
12.10. Žádosti
12.10.1. Žádost o umístění reklamních poutačů (směrových tabulí) č.j. MUP-0911/2019
Usnesení: rada města schválila dohodu o umístění reklamních poutačů a to na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Žadatel uhradí poplatek dle ceníku města Podivína. Umístěním
reklamní tabule nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu dle platné legislativy.
12.10.2. Žádost o umístění reklamního poutače č.j. MUP-0953/2019
Usnesení: rada města schválila dohodu o umístění reklamního poutače č.j. MUP-0953/2019 a
to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Žadatel uhradí poplatek dle ceníku města
Podivína. Umístěním reklamní tabule nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu dle
platné legislativy. S ohledem na uvedené umístí žadatel reklamní poutač do rovného úseku
komunikace ve směru na Lednici, nikoliv dle předloženého nákresu.
12.10.3. Žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 856/1 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0859/2019
Usnesení: rada města projednala a schválila smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 856/1
v k.ú. Podivín s žadatelem č.j. MUP-0859/2019 dle podmínek zveřejněných v záměru
výpůjčky. Rada města pověřuje uzavřením smlouvy starostu města.

12.10.4. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 888 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0925/2019
Usnesení: rada města projednala a schválila smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 888 v k.ú.
Podivín s žadatelem č.j. MUP-0925/2019 dle podmínek zveřejněných v záměru pronájmu.
Rada města pověřuje uzavřením smlouvy starostu města.
12.10.5. Žádosti o výpůjčku pozemků p.č. 147/2, p.č. 149/2, p.č. 151/2, p.č. 153/2, p.č. 155/2,
p.č. 157/2, p.č. 159/2, p.č. 161/2, p.č. 163/2, p.č. 165/2, p.č. 167/2, p.č. 1841/2, p.č. 1844/2,
p.č. 1845/2, p.č. 1848/2, p.č. 1849/2, p.č. 1852/2, p.č. 1856/2 a p.č. 1857/2 vše v k.ú. Podivín
č.j.: MUP-0857/2019, MUP-0858/2019, MUP-0860/2019, MUP-0861/2019, MUP0869/2019, MUP-0870/2019, MUP-0871/2019, MUP-0889/2019, MUP-0892/2019, MUP0893/2019, MUP-0894/2019, MUP-0904/2019, MUP-0912/2019, MUP-0913/2019, MUP0922/2019, MUP-0923/2019, MUP-0924/2019, MUP-0934/2019, MUP-0935/2019
Usnesení: rada města schválila jednotlivé smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 147/2, p.č. 149/2,
p.č. 151/2, p.č. 153/2, p.č. 155/2, p.č. 157/2, p.č. 159/2, p.č. 161/2, p.č. 163/2, p.č. 165/2, p.č.
167/2, p.č. 1841/2, p.č. 1844/2, p.č. 1845/2, p.č. 1848/2, p.č. 1849/2, p.č. 1852/2, p.č. 1856/2 a
p.č. 1857/2 vše v k.ú. Podivín dle zveřejněného záměru výpůjčky s žadateli č.j.: MUP0857/2019, MUP-0858/2019, MUP-0860/2019, MUP-0861/2019, MUP-0869/2019, MUP0870/2019, MUP-0871/2019, MUP-0889/2019, MUP-0892/2019, MUP-0893/2019, MUP0894/2019, MUP-0904/2019, MUP-0912/2019, MUP-0913/2019, MUP-0922/2019, MUP0923/2019, MUP-0924/2019, MUP-0934/2019, MUP-0935/2019. Rada města pověřuje
uzavřením smluv starostu města.
12.10.6. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. č.j. MUP-0963/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. č.j. MUP0963/2019 a pověřila radního Mgr. Bc. Hemzu o zajištění více informací k následnému
rozhodnutí.
12.10.7. Žádost o vydání smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku obce, souhlasu
s vydáním územního souhlasu na umístění stavby a souhlasu s umístěním ohlášené stavby
č.j. MUP-0974/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o souhlasu se stavbou na pozemku obce, souhlasu
s vydáním územního souhlasu na umístění stavby a souhlasu s umístěním ohlášené stavby č.j.
MUP-0974/2019 a nemá námitek proti provedení dle žádosti č.j. MUP-0974/2019. Rada města
schválila smlouvu o souhlasu se stavbou na pozemku obce, souhlasí s vydáním územního
souhlasu na umístění stavby a souhlasí s umístěním ohlášené stavby. Rada města souhlasí
s provedením a umístěním stavby dle žádosti č.j. MUP-0974/2019. Rada města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
12.10.8. Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace č.j.
MUP-0975/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace č.j.
MUP-0975/2019. Rada města souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace.
12.10.9. Žádost o vydání smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku obce a souhlasu
s vydáním územního souhlasu na umístění stavby č.j. MUP-0916/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o vydání smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku
obce a souhlasu s vydáním územního souhlasu na umístění stavby č.j. MUP-0916/2019 a nemá
námitek proti provedení dle žádosti č.j. MUP-0916/2019. Rada města schválila smlouvu o
souhlasu se stavbou na pozemku obce a souhlasí s vydáním územního souhlasu na umístění
stavby dle žádosti č.j. MUP-0916/2019. Rada města souhlasí s provedením a umístěním stavby
dle žádosti č.j. MUP-0916/2019. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.

12.10.10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci: „Kanalizační přípojka k RD č.p.
23 ulice Pod Branou, Podivín,“ k.ú. Podivín“ č.j. MUP-0744/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci: „Kanalizační
přípojka k RD č.p. 23 ulice Pod Branou, Podivín,“ k.ú. Podivín“ č.j. MUP-0744/2019 a nemá
námitek proti provedení dle žádosti č.j. MUP-0744/2019 s podmínkou, že realizace bude
provedena protlakem, nikoliv překopem komunikace. Rada města schválila smlouvu o souhlasu
se stavbou na pozemku obce a souhlasí s vydáním územního souhlasu na umístění stavby dle
žádosti č.j. MUP-0744/2019. Rada města souhlasí s provedením a umístěním stavby dle žádosti
č.j. MUP-0744/2019. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
12.10.11. Žádost o schválení odměny v rámci dotace „Částečné vyrovnání mezikrajových
rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků v MŠ, ZŠ a středních škol“ č.j. MUP0959/2019
Usnesení: rada města projednala a schválila odměnu v rámci dotace „Částečné vyrovnání
mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků v MŠ, ZŠ a středních škol“
dle předložené žádosti č.j. MUP-0959/2019.
12.10.12. Žádost o koupi části pozemku p.č. 981 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0594/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o koupi části pozemku p.č. 981 v k.ú. Podivín č.j.
MUP-0594/2019 a tuto rozhodla předložit na zasedání zastupitelstva města.
12.10.13. Žádost o vyjádření k realizaci akce novostavba „Hospodářský objekt Podivín,
Poříčí II 1032/14“ č.j. MUP-0474/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o vyjádření k realizaci akce novostavba „Hospodářský
objekt Podivín, Poříčí II 1032/14“ č.j. MUP-0474/2019 a nemá proti realizaci stavby dle
předložené projektové dokumentace námitek.
12.11. Závěr
O usneseních rada města hlasovala a tato schválila.

Zapsal: 07.05. 2019 Ing. Radim Mildner

Ověřovatel: Ing. Radim Holub

