MĚSTO PODIVÍN
Usnesení ze schůze rady města č. 6/2019 ze dne 07.01. 2019
Přítomni :

viz presenční listina

Ověřovatel: Ing. Martin Důbrava
Program :

6.1. Kontrola úkolů
6.2. Cenová nabídka společnosti Projekce DS s.r.o. ve věci provedení
projektových prací – Podivín – komunikace k betonárně a Podivín – komunikace
ul. Štefánikova studie
6.3. Nabídka služeb O2 PROfi společnosti O2 Czech republik a.s.
6.4. Pojistná smlouva - sdružené pojištění vozidla KIA Cee'd RZ 5B82413
6.5. Nákup a rozmístění nádob na písek na posyp komunikací
6.6. Návrh rekonstrukce bytu č. 4 na ulici Palackého č.p. 401 v Podivíně
6.7. Ocenění pro sportovce v rámci galavečeru okresního fotbalového svazu
6.8. Návrh na schválení věcných darů pro účastníky sportovních akcí
6.9. Návrh na schválení věcných darů pro ocenění sportovce roku
6.10. Návrh na schválení věcných darů pro novorozené děti
6.11. Smlouva č. 6/2019 bio o provedení svozu a likvidace biologicky
rozložitelného komunálního odpadu se společností HANTÁLY a.s.
6.12. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí
č. smlouvy 9551729877 č.j. MUP-0028/2019
6.13. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení inženýrské sítě
č. smlouvy VB – 1012/Podivín/177/19
6.14. Výměna bytových jednotek v Domě zvláštního určení Podivín
6.15. Žádosti
6.16. Závěr

6.1. Kontrola úkolů
Splněno dle usnesení : 4.2. – 4.34.3., 5.2..
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..
6.2. Cenová nabídka společnosti Projekce DS s.r.o. ve věci provedení projektových prací
– Podivín – komunikace k betonárně a Podivín – komunikace ul. Štefánikova studie
Usnesení: rada města projednala a schválila cenovou nabídku společnosti Projekce DS s.r.o. ve
věci provedení projektových prací „Podivín – komunikace k betonárně“ (cena Kč 103.500,- bez
DPH) a „Podivín – komunikace ul. Štefánikova studie“ (cena Kč 14.000,- bez DPH).
6.3. Nabídka služeb O2 PROfi společnosti O2 Czech republik a.s.
Usnesení: rada města projednala a schválila nabídku služeb společnosti O2 PROfi společnosti
O2 Czech republik a.s. ze dne 4.12. 2018. Nabídka zahrnuje výhodnější ceny za služby pevných
telefonních linek MěÚ Podivín a mobilní linky starosty města.
6.4. Pojistná smlouva - sdružené pojištění vozidla KIA Cee'd RZ 5B82413
Usnesení: rada města projednala a schválila Pojistnou smlouvu č. 40882891-40 na pojištění
vozidla KIA Cee'd RZ 5B82413 se společností Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16,
Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 45272956, DIČ: CZ699001273. Cena
pojistného Kč 6942,-/rok. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.

6.5. Nákup a rozmístění nádob na písek na posyp komunikací
Usnesení: rada města projednala a schválila nákup a rozmístění nádob na písek na posyp
komunikací (chodníky a místní komunikace) v hodnotě do Kč 35.000,-.
6.6. Návrh rekonstrukce bytu č. 4 na ulici Palackého č.p. 401 v Podivíně
Usnesení: rada města projednala a schválila provedení rekonstrukce bytu č. 4 na ulici Palackého
č.p. 401 v Podivíně, revizi a připojení plynoměru a následně bude byt nabídnut k pronájmu.
6.7. Ocenění pro sportovce v rámci galavečeru okresního fotbalového svazu
Usnesení: rada města projednala a schválila ocenění sportovce, občana města Podivína v rámci
galavečeru okresního fotbalu. Rada města schválila ocenění formou předání dárkového
poukazu v hodnotě Kč 2.000,- platného v prodejnách „Sportisimo“.
6.8. Návrh na schválení věcných darů pro účastníky sportovních akcí
Usnesení: rada města projednala a schválila částku Kč 17.000,- na pořízení věcných darů v roce
2019 pro účastníky sportovních akcí v roce 2019 dle rozpočtu na sportovní akce.
6.9. Návrh na schválení věcných darů pro ocenění sportovce roku
Usnesení: rada města projednala a schválila částku Kč 2.500,- na pořízení věcných darů pro
ocenění sportovce roku v roce 2019 pro účastníky sprtovních akcí dle rozpočtu na sportovní
akce.
6.10. Návrh na schválení věcných darů pro novorozené děti
Usnesení : rada města projednala a následně schválila návrh na poskytování věcných darů pro
novorozené děti při obřadě vítání občánků na Městském úřadě v Podivíně v hodnotě do Kč
1.500,- na jedno dítě.
6.11. Smlouva č. 6/2019 bio o provedení svozu a likvidace biologicky rozložitelného
komunálního odpadu se společností HANTÁLY a.s.
Usnesení : rada města projednala návrh na schválení smlouvy č. 6/2019 bio o provedení svozu
a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu se společností HANTÁLY a.s. č.j.
|MUP-0026/2019 a schválila smlouvu se společností HANTÁLY a.s., Tovární 22, 691 06 Velké
Pavlovice, IČ: 42324068, DIČ: CZ42324068 dle předloženého návrhu. Rada města pověřuje
uzavřením smlouvy starostu města.
6.12. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. smlouvy
9551729877 č.j. MUP-0028/2018
Usnesení : rada města projednala a schválila smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě nízkého napětí č. smlouvy 9551626341 MUP-0028/2019 se společností E.ON Energie,
a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ : 26078201, DIČ :
CZ26078201. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
6.13. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení inženýrské sítě č. smlouvy
VB – 1012/Podivín/177/19 č.j. MUP-0021/2019
Usnesení : rada města projednala a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
vedení inženýrské sítě č. smlouvy VB – 1012/Podivín/177/19 č.j. MUP-0021/2019se
společností Dia Telecom, as., se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ:
28175492, DIČ: CZ28175492. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.

6.14. Výměna bytových jednotek v Domě zvláštního určení Podivín
Usnesení: rada města projednala žádosti obyvatel Domu zvláštního určení Podivín na výměnu
bytových jednotek a tuto schválila. Bytové jednotky k výměně č. 208 – 6 a č. 322 – 2. Rada
města schválila smlouvy na pronájem těchto bytových jednotek s žadatelkami a pověřuje
starostu města uzavřením smluv.
6.15. Žádosti
6.15.1. Žádost MO MRS Podivín o pronájem Městské haly Podivín za účelem pořádání
plesu č.j. MUP-0018/2019
Usnesení : rada města projednala žádost MO MRS Podivín o pronájem Městské haly Podivín
č.j. MUP-0018/2019 z důvodu plesu. Žadatel je povinen uhradit nájemní cenu dle platného
ceníku města a v souladu s podmínkami stanovenými radou města č. 4.2. ze dne 14.01. 2003.
Rada města schválila nájemní smlouvu s žadatelem č.j. MUP-0018/2019. Rada města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
6.15.2. Žádost MO MRS Podivín o zapůjčení Městské haly Podivín č.j. MUP-0018/2019
Usnesení : rada města projednala žádost MO MRS Podivín o zapůjčení Městské haly Podivín
č.j. MUP-0078/2018 za účelem konání výroční členské schůze a schválila zapůjčení „malého
sálu“ Městské haly Podivín dle žádosti č.j. MUP-0018/2019. Rada města schvaluje smlouvu o
výpůjčce s žadatelem č.j. MUP-0018/2019. Rada města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
6.15.3. Žádost TJ Slavoj Podivín o pronájem Městské haly Podivín č.j. MUP-0031/2019
Usnesení : rada města schválila s žadatelem TJ Slavoj Podivín č.j. MUP-0031/2019 smlouvu o
pronájmu Městské haly Podivín. Žadatel je povinen uhradit nájemní cenu dle platného ceníku
města a v souladu s podmínkami stanovenými radou města č. 4.2. ze dne 14.01. 2003. Rada
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
6.15.4. Žádost oddílu badmintonu o zapůjčení Městské haly Podivín č.j. MUP-0034/2019
Usnesení : rada města projednala žádost oddílu badmintonu o zapůjčení Městské haly Podivín
č.j. MUP-0034/2019 a rozhodla zapůjčit městskou halu dle žádosti č.j. MUP-0034/2019. Rada
města schválila smlouvu o výpůjčce dle skutečností uvedených v žádosti č.j. MUP-0034/2019.
Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
6.15.5. Žádost Voděnky z.s. o zapůjčení Městské haly Podivín č.j. MUP-0037/2019
Usnesení : rada města projednala žádost Voděnky z.s. o zapůjčení Městské haly Podivín č.j.
MUP-0037/2019 a rozhodla zapůjčit městskou halu dle žádosti č.j. MUP-0037/2019. Rada
města schválila smlouvu o výpůjčce dle skutečností uvedených v žádosti č.j. MUP-0037/2019.
Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
6.15.6. Žádost o možnost přijetí finančního daru pro Základní školu Podivín č.j. MUP0030/2019
Usnesení: rada města projednala a schválila přijetí finančního daru pro Základní školu Podivín
č.j. MUP-0030/2019 ve výši 5. 000,- Kč na potřeby sociálně slabým žákům.
6.15.7. Žádost Základní školy Podivín o souhlas se zapojením školy do výzvy č. 02_18_063
– Šablony II č.j. MUP-0030/2019
Usnesení: rada města projednala a schválila žádost Základní školy Podivín o souhlas se
zapojením školy do výzvy č. 02_18_063 – Šablony II č.j. MUP-0030/2019.

6.15.8. Žádost o možnost uložení závlahové kabelu do pozemku v majetku města Podivína
č.j. MUP-2301/2018
Usnesení: rada města projednala žádost o možnost uložení závlahové kabelu do pozemku
v majetku města Podivína č.j. MUP-2301/2018 a tuto schválila za těchto podmínek: uložení na
vlastní náklady, vlastník pozemku nenese žádná rizika spojená s uložením, provozováním ani
případným poškozením závlahy, uložením nedojde k poškození či narušení cesty vlastníka
pozemku, pozemek uvede žadatel do perfektního stavu, v případě písmeného oznámení ze
strany vlastníka pozemku je žadatel povinnen ve lhůtě do tří měsíců odstranit z pozemku
vlastníka závlahový systém a pozemek uvést do původního stavu.
6.16. Závěr
O usneseních rada města hlasovala a tato schválila.

Zapsal: 07.01. 2019 Ing. Radim Holub

Ověřovatel: Ing. Martin Důbrava

