MĚSTO PODIVÍN
Usnesení ze schůze rady města č. 42/2020 ze dne 25.06. 2020
Přítomni :

viz presenční listina

Ověřovatel: MUDr. Petra Vorlická
Program :
42.1. Kontrola úkolů
42.2. Výměna hygienického zařízení v Městské hale Podivín
42.3. Výměna plynového kotle v restauraci Sport v Podivíně
42.4. Pořízení alkohol testeru a určení osob pro provádění kontroly na přítomnost alkoholu u
zaměstnanců v jejich pracovní době
42.5. Rezignace na funkci člena školské rady a jmenování nového člena školské rady
42.6. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt: „Mokřad Bažina v k.ú.
Podivín“
42.7. Smlouva o výpůjčce hodového sóla a posezení
42.8. Smlouva o výpůjčce Městské haly Podivín
42.9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/2019
42.10. Cenová nabídka společnosti Projekce DS s.r.o. ve věci provedení projektových prací
„Podivín – polní cesta v pokračování MK za hřbitovem až po napojení od ul. Štefanikova“
42.11. Cenová nabídka projektanta dopravních staveb Ing. Vojtěcha Holuba ve věci provedení
projektových prací „Cyklostezka Podivín – objekt 01 a Cyklotrasa Podivín - Ladná“
42.12. Cenová nabídka společnosti Viadesigne s.r.o. na statistické měření dopravy radarem v
Podivíně
42.13. Cenová nabídka organizace Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace
ve věci provedení archeologických sondáží pro účely stavby Masarykovo náměstí
42.14. Ceník služeb Města Podivína
42.15. Výpověď faxové telefonní linky 519 344 110
42.16. Žádosti
42.17. Závěr
42.1. Kontrola úkolů
Splněno dle usnesení : 41.2. – 41.23.13..
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..
42.2. Výměna hygienického zařízení v Městské hale Podivín
Usnesení: rada města projednala a schválila výměnu hygienického zařízení (pisoárů) v Městské
hale Podivín. Celková cena díla 26242 Kč vč. DPH.
42.3. Výměna plynového kotle v restauraci Sport v Podivíně
Usnesení: rada města projednala a schválila výměnu plynového kotle v restauraci Sport v
Podivíně. Celková cena díla 153493 Kč vč. DPH.

42.4. Pořízení alkohol testeru a určení osob pro provádění kontroly na přítomnost
alkoholu u zaměstnanců v jejich pracovní době
Usnesení: rada města projednala a schválila pořízení alkohol testeru a určila tyto osoby, které
budou provádět kontroly na přítomnost alkoholu u zaměstnanců v jejich pracovní době. Osoby,
které budou provádět kontrolu: Martin Důbrava, Stanislav Machovský, Radim Mildner, Milan
Knopp.
42.5. Rezignace na funkci člena školské rady a jmenování nového člena školské rady
Usnesení: rada města vzala na vědomí rezignaci zastupitele města Mgr. Bc. Ladislava Hemzy
na funkci člena školské rady ke dni 25.6. 2020 a zároveň schválila členem školské rady
zastupitele města Mgr. Petra Floriána ode dne 26.6. 2020.
42.6. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt: „Mokřad Bažina
v k.ú. Podivín“
Usnesení: rada města vzala na vědomí registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
projekt: „Mokřad Bažina v k.ú. Podivín“ Rada města schválila přijetí přidělené dotace ve výši
3767886,98 Kč.
42.7. Smlouva o výpůjčce hodového sóla a posezení
Usnesení: rada města schválila Smlouvu o výpůjčce nemovitostí se spolkem Spolek Chasa
Podivín, IČ: 22876235. Předmětem výpůjčky je hodové sólo a posezení na pozemku p.č. 1585
v k.ú. Podivín ve dnech 3.7., 4.7., 5.7. a 11.7. 2020. Rada města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
42.8. Smlouva o výpůjčce Městské haly Podivín
Usnesení: rada města schválila Smlouvu o výpůjčce nemovitostí se spolkem Spolek Chasa
Podivín, IČ: 22876235. Předmětem výpůjčky je Městská hala Podivín v rámci předhodových,
hodových slavností a hodek v roce 2020. Rada města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
42.9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/2019
Usnesení : rada města projednala a schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 02/2019 se
společností Projekce DS s.r.o., se sídlem Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, IČ: 02846471.
Předmětem dodatku je změna času plnění. Nově ukončení: 30.9. 2020. Rada města pověřuje
starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/2019.
42.10. Cenová nabídka společnosti Projekce DS s.r.o. ve věci provedení projektových
prací „Podivín – polní cesta v pokračování MK za hřbitovem až po napojení od ul.
Štefanikova“
Usnesení: rada města projednala a schválila cenovou nabídku společnosti Projekce DS s.r.o. ve
věci provedení projektových prací „Podivín – polní cesta v pokračování MK za hřbitovem až
po napojení od ul. Štefanikova“. Cena za provedení: 102729 Kč vč. DPH.
42.11. Cenová nabídka projektanta dopravních staveb Ing. Vojtěcha Holuba ve věci
provedení projektových prací „Cyklostezka Podivín – objekt 01 a Cyklotrasa Podivín Ladná“
Usnesení: rada města projednala a schválila cenovou nabídku projektanta dopravních staveb
Ing. Vojtěcha Holuba ve věci provedení projektových prací „Cyklostezka Podivín – objekt 01
a Cyklotrasa Podivín - Ladná“. Cena za provedení: 96000 Kč bez DPH.

42.12. Cenová nabídka společnosti Viadesigne s.r.o. na statistické měření dopravy
radarem v Podivíně
Usnesení: rada města projednala a schválila cenovou nabídku společnosti Viadesigne s.r.o. na
statistické měření dopravy radarem v Podivíně. Cena za měření: 31097 Kč vč. DPH.
42.13. Cenová nabídka organizace Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková
organizace ve věci provedení archeologických sondáží pro účely stavby Masarykovo
náměstí
Usnesení: rada města projednala a schválila cenovou nabídku organizace Městské muzeum a
galerie Břeclav, příspěvková organizace ve věci provedení archeologických sondáží pro účely
stavby Masarykovo náměstí. Cena prací: 13000 Kč bez DPH.
42.14. Ceník služeb Města Podivína
Usnesení: rada města schválila Ceník služeb Města Podivína s účinností ke dni 01.07. 2020 dle
předloženého návrhu. Platnost ceníku účinného ke dni 01.02. 2020 končí dnem 30.06. 2020.
Provedené úpravy: 1. zrušení bodu č. 1.13. Poplatky za fax s ohledem na skutečnost, že dojde
ke zrušení faxového telefonní čísla, 2. zrušení bodu č. 1.14. Ostatní poplatky (zapůjčení
výsuvného žebříku a zapůjčení lešení) s ohledem na stáří majetku a jeho již nevyhovující
technický stav.
42.15. Výpověď faxové telefonní linky 519 344 110
Usnesení: rada města schválila výpověď faxové telefonní linky 519 344 110.
42.16. Žádosti
42.16.1. Žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 a § 35a zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pomoci
v hmotné nouzi) č.j. MUP-1255/2020
Usnesení: rada města vzala na vědomí žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 a
§ 35a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o pomoci v hmotné nouzi) č.j. MUP-1255/2020. Jedná se o žádost o informaci
pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu k vyhodnocení podmínek případu hodného
zvláštního zřetele pro nárok na doplatek na bydlení u osob užívajících jiný, než obytný prostor,
ubytovací zařízení a část bytu podle § 33c zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPH“), žádost o poskytnutí údajů o osobách. Rada
města po projednání žádosti konstatovala, že jí nejsou známy žádné údaje o osobách uvedených
v žádosti, není možné vyhodnotit podmínky případu hodného zvláštního zřetele tak, jak je
uvedeno a požadováno v předložených žádostech.
42.16.2. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1086 v k.ú. Podivín č.j. MUP-1225/2020
Usnesení: rada města projednala žádost o prodej části pozemku p.č. 1086 v k.ú. Podivín č.j.
MUP-1225/2020 a tuto rozhodla předložit na jednání zastupitelstva města.
42.16.3. Žádost o pronájem malého sálu Městské haly Podivín za účelem pořádání
svatební oslavy č.j. MUP-1250/2020
Usnesení: rada města projednala a schválila pronájem malého sálu Městské haly Podivín. Rada
města schválila nájemní smlouvu Městské haly Podivín za účelem pořádání svatební oslavy
s žadatelem č.j. MUP-1250/2020. Žadatel je povinen uhradit nájemní cenu dle platného ceníku.
Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.

42.16.4. Žádost o povolení umístění reklamních tabulí č.j. MUP-1203/2020
Usnesení: rada města projednala žádost Ing. Richarda Schmalze o povolení umístění
reklamních tabulí č.j. MUP-1203/2020. Rada města souhlasí s umístěním pouze 1 ks
reklamního baneru typu „A“ ve vzdálenosti minimálně 45 m od hrany křižovatky Bratislavská
– Palackého – Komenského. Reklamní poutač bude umístěn na veřejném prostranství tak, aby
nebránil rozhledovým podmínkám v rámci provozu na místních komunikacích a dále bude
zpoplatněn dle OZV č. 4/2019 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.
42.17. Závěr
O usneseních rada města hlasovala a tato schválila.

Zapsal: 25.06. 2020 Ing. Radim Mildner

Ověřovatel: MUDr. Petra Vorlická

