MĚSTO PODIVÍN
Zápis a usnesení ze schůze rady města č. 37/2020 ze dne 07.04. 2020
Přítomni : viz presenční listina
Ověřovatel: Mgr. Bc. Ladislav Hemza
Program :

37.1. Kontrola úkolů
37.2. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Podivín“
37.3. Ustanovení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce malého rozsahu s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu pro
JSDH Podivín“
37.4. Návrh kupní smlouvy na pořízení nového dopravního automobilu pro
JSDH Podivín
37.5. Navýšení pojistného
37.6. Návrh kupní smlouvy na koupi UNIMO buňky a dílenského stolu
37.7. Dodatel č. 2 k obchodní smlouvě se společností KEOservis Janulík s.r.o.
37.8. Návrh na schválení pořízení věcných darů pro účastníky sportovní akce
„Velká cena města Podivína v roce 2020“
37.9. Schválení účetní závěrky za rok 2019 příspěvkové organizace: Základní
škola Podivín
37.10. Schválení účetní závěrky za rok 2019 příspěvkové organizace: Mateřská
škola Podivín
37.11. Schválení účetní závěrky za rok 2019 příspěvkové organizace: Školní
jídelna při Základní škole Podivín
37.12. Smlouva o poskytování dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
smlouvy JMK064009/20/OKH
37.13. Žádosti
37.14. Závěr

37.1. Kontrola úkolů
Splněno dle usnesení : 36.2. – 36.14.8..
Úkol trvá : 17.19.3., 37.15., 75.20.1., 79.24., 79.28.5., 83.16., 84.20.3., 86.17.6., 14.26.10.,
19.10., 25.20.10., 27.34.9., 32.2..
37.2. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH Podivín“
Usnesení : rada města vzala na vědomí a projednala návrh zadávací dokumentace k veřejné
zakázce malého rozsahu s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
Podivín“. Rada města schválila výše uvedenou zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu.
37.3. Ustanovení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
malého rozsahu s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Podivín“
Usnesení: rada města schválila ustanovení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu pro
JSDH Podivín“. Složení komise: Martin Důbrava, starosta města, Zdeněk Kučera, velitel JSDH Podivín, Petra Řezníčková, zástupce zadavatele. Náhradníci: Stanislav Machovský,
místostarosta města, Radim Mildner, tajemník MěÚ Podivín, Ing. Jakub Kára, zástupce
zadavatele..

37.4. Návrh kupní smlouvy na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Podivín
Usnesení: rada města schválila návrh kupní smlouvy na pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Podivín. Kupní smlouva bude dle tohoto návrhu schválena s dodavatelem
nového dopravního automobilu pro JSDH Podivín, který zvítězí ve veřejné zakázce malého
rozsahu s názvem: „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Podivín“. Nejzazší
termín dodání vozidla je smlouvou stanoven do 25.11. 2020.
37.5. Navýšení pojistného
Usnesení: rada města projednala sdělení pojistitele Generali Česká pojišťovna a.s. o navýšení
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla o 5% a navýšení pojistného u havarijního pojištěni o
5% v rámci smlouvy č. 4085877799 a termínu od 01.06. 2020.
37.6. Návrh kupní smlouvy na koupi UNIMO buňky a dílenského stolu
Usnesení: rada města schválila kupní smlouvu s Ludmilou Hrdličkovou, U Dráhy 721, 691 45
Podivín na koupi UNIMO buňky a dílenského stolu. Cena celkem 11.000 Kč. Rada města
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
37.7. Dodatel č. 2 k obchodní smlouvě se společností KEOservis Janulík s.r.o.
Usnesení: rada města projednala a schválila Dodatek č. 2 k obchodní smlouvě se společností
KEOservis Janulík s.r.o., se sídlem Mikulčice 187, PSČ: 696 19, IČ: 29280338. Předmětem
dodatku je změna sazby za práce dodavatele na 750 Kč/hod., telefonická a vzdálená připojení
350 Kč/čtvrthodina, práce týkající se serverového řešení 1200 Kč/hod., doprava 12 Kč/km.
Rada města pověřila starostu města uzavřením smlouvy.
37.8. Návrh na schválení pořízení věcných darů pro účastníky sportovní akce „Velká cena
města Podivína v roce 2020“
Usnesení: rada města projednala návrh na schválení pořízení věcných darů pro účastníky
sportovní akce „Velká cena města Podivína v roce 2020“. Rada města schválila úhradu za
nákup medailí a pohárů pro účastníky akce v hodnotě 12.628 Kč.
37.9. Schválení účetní závěrky za rok 2019 příspěvkové organizace: Základní škola
Podivín
Usnesení: rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace: Základní
škola Podivín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 230/23, 691 45 Podivín, IČ:
70285471. Rada města nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky. Rada města schválila hospodářský výsledek k 31. 12. 2019 ve
výši 18.972,75 Kč a jeho převedení na rezervní fond.
37.10. Schválení účetní závěrky za rok 2019 příspěvkové organizace: Mateřská škola
Podivín
Usnesení: rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace: Mateřská
škola Podivín, příspěvková organizace, Sadová 864/4, 691 45 Podivín, IČ: 49963406. Rada
města nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s
§4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky. Rada města schválila hospodářský výsledek k 31. 12. 2019 ve výši Kč
60.693,82 Kč a jeho převedení na rezervní fond.

37.11. Schválení účetní závěrky za rok 2019 příspěvkové organizace: Školní jídelna při
Základní škole Podivín
Usnesení: rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace: Školní
jídelna při Základní škole Podivín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 230, 691 45
Podivín, IČ: 60680610. Rada města nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Rada města schválila hospodářský výsledek k 31.
12. 2019 ve výši 25.416,63 Kč a jeho převedení na rezervní fond.
37.12. Smlouva o poskytování dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. smlouvy
JMK064009/20/OKH
Usnesení : rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č. smlouvy JMK064009/20/OKH jejímž předmětem je poskytnutí
účelové investiční finanční podpory na realizaci projektu: „Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Podivín“.Výše dotace 300000 Kč. Rada města schválila smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem, zastoupeným
JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ :
70888337, DIČ : CZ70888337 dle výše uvedeného návrhu. Rada města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
37.13. Žádosti
37.13.1. Žádost Základní školy Podivín o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.j.
MUP-0734/2020
Usnesení: rada města projednala žádost Základní školy Podivín o poskytnutí návratné finanční
výpomoci č.j. MUP-0734/2020. Důvodem žádosti je získání dotace na rekonstrukci a vybavení
učebny informatiky. Z důvodů podmínek vypořádání s dotací je zapotřebí projekt nejdříve
zafinancovat z vlastních zdrojů a následně po ukončení projektu bude tento teprve
profinancován. Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout návratnou finanční
výpomoc dle žádosti č.j. MUP-0734/2020.
37.13.2. Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy Podivín na
financování projektu „Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny – modernizace výuky
informatiky a informačních technologií“
Usnesení: rada města projednala a schválila čerpání investičního fondu Základní školy Podivín
ve výši 480.000 Kč na financování projektu „Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny –
modernizace výuky informatiky a informačních technologií“.
37.13.3. Žádost o souhlas s konáním zápisu do 1. ročníku povinné školní docházky pro
školní rok 2020/2021 č.j. MUP-0734/2020
Usnesení: rada města projednala žádost o souhlas s konáním zápisu do 1. ročníku povinné
školní /docházky pro školní rok 2020/2021 č.j. MUP-0734/2020. Rada města souhlasí
s konáním zápisu dle žádosti č.j. MUP-0734/2020.

37.13.4. Žádost společnosti TBG Podivín s.r.o. o vydání souhlasu s vydáním územního
souhlasu na umístění stavby č.j. MUP-0707/2020
Usnesení: rada města projednala žádost společnosti TBG Podivín s.r.o. o vydání souhlasu
s vydáním územního souhlasu na umístění stavby č.j. MUP-0707/2020. Rada města souhlasí
s vydáním územního souhlasu na umístění stavby. Souhlas je podmíněn realizací opatření na
minimalizaci znečistění ovzduší, zejména instalací rozvodů vody s rozprašovači pro skrápění v
době manipulace (viz Technický popis záměru bod 5.5). Dotčený pozemek města p.č. 2320/1
v k.ú. Podivín, akce: Revitalizace skladovacích boxů na kamenivo, pozemek: p.č. 2319/11
v k.ú. Podivín.
37.13.5. Žádost o pronájem místnosti č. 2 v objektu Masarykovo nám. 180/20 v Podivíně
Usnesení: rada města projednala žádost o pronájem místnosti č. 2 v objektu Masarykovo nám.
180/20 v Podivíně a rozhodla zveřejnit záměr pronájmu za těchto podmínek: pronájem na dobu
určitou do 31.12. 2020 s výpovědní dobou tři měsíce. Nájemní cena 2.000 Kč/měsíc. Termín
zveřejnění do 5.5. 2020.
37.14. Závěr
O usneseních rada města hlasovala a tato schválila.

Zapsal: 07.04 2020 Ing. Radim Mildner

Ověřovatel: Mgr. Bc. Ladislav Hemza

