MĚSTO PODIVÍN
Usnesení ze schůze rady města č. 32/2020 ze dne 27.01. 2020
Přítomni :

viz presenční listina

Ověřovatel: Stanislav Machovský
Program :

32.1. Kontrola úkolů
32.2. Návrh na odstranění dřevin v katastru města Podivína
32.3. Modernizace webových stránek města Podivína
32.4. Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na
rok 2020
32.5. Ceník služeb Města Podivína
32.6. Pověření Ing. Ladislava Vašíčka k zastupování k řízení ve věci povolení
provozu Sběrného střediska odpadů Podivín
32.7. Český statistický úřad – výpis ze statických zjišťování
32.8. Smlouva o poskytování služby Jablotron číslo 082893.00
32.9. Návrh na zveřejnění záměru výpůjčky (užívání) objektu č.p. 423/17 na ulici
Palackého v Podivíně
32.10. Žádosti
32.11. Závěr

32.1. Kontrola úkolů
Splněno dle usnesení : 31.2. – 31.12.14..
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. Návrh na odstranění dřevin v katastru města Podivína
Usnesení : rada města projednala informace tajemníka o provedeném místním šetření v katastru
města Podivína ve věci odstranění nebezpečných, nemocných, proschlých a přestárlých dřevin
v katastru města Podivína a schválila podání žádosti města ve věci odstranění navržených
dřevin. Jedná se o níže uvedené dřeviny na těchto pozemcích: 1. p.č. 2320/1, p.č. 2318/1, p.č.
2328 a p.č. 2328 (převážně topoly podél oplocení objektu betonárny. Důvod: silně proschlé,
nebezpečné, poškození majetku haly betonárny pádem větví, byla proveden výběr dřevin
určených ke kácení, prořezání, ošetření a ponechání), 2. p.č. 1283/1 (třešeň, z větší části
proschlá, zdravotní řez problém nevyřeší), 3. p.č. 1435 (2 ks vzrostlých smrků ztepilých,
doporučení k odstranění komisí pro životní prostředí s ohledem na jejich vzrůst, poškozování
náhrobků a mělkou kořenovou soustavu).
32.3. Modernizace webových stránek města Podivína
Usnesení : rada města projednala informaci starosty města ve věci nutnosti modernizace
webových stránek města Podivína s ohledem na povinnost při zajištění bezbariérovosti
webových stránek pro zdravotně postižené. Rada města schválila modernizaci webových
stránek objednáním jejich „redesigne“ v ceně 19.500 Kč bez DPH. Službu zajistí společnost
Galileo Corporation s.r.o..

32.4. Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2020
Usnesení : rada města projednala návrh na schválení Dodatku ke smlouvě o poskytování
odborných knihovnických služeb na rok 2020. Dodatek řeší zajištění nákupu a distribuce
knihovních fondů pořízených z prostředků města. Částka na nákup knih činní 30.000 Kč. Rada
města schválila Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok
2020 s Městskou knihovnou Břeclav, příspěvková organizace, se sídlem Národních hrdinů 9,
690 02 Břeclav, IČ: 00089605. rada města pověřuje starostu města uzavřením dodatku.
32.5. Ceník služeb Města Podivína
Usnesení: rada města schválila Ceník služeb Města Podivína s účinností ke dni 01.02. 2020 dle
předloženého návrhu. Platnost ceníku účinného ke dni 01.01. 2020 končí dnem 31.01. 2020.
Úprava ceny v bodě č. 1.10. Prodej: dřevěná turistická známka Města Podivína 1 ks. Nově
stanovena cena 40 Kč s DPH, dřevěná turistická známka Města Podivína 1 ks – pro prodejce
známek: nově stanovena cena 35 Kč s DPH.
32.6. Pověření Ing. Ladislava Vašíčka k zastupování k řízení ve věci povolení provozu
Sběrného střediska odpadů Podivín
Usnesení: rada města projednala návrh na pověření Ing. Ladislava Vašíčka k zastupování
k řízení ve věci povolení provozu Sběrného střediska odpadů Podivín. Rada města pověřuje
výše uvedeného dle předloženého návrhu.
32.7. Český statistický úřad – výpis ze statických zjišťování
Usnesení : rada města vzala na vědomí informaci Českého statistického úřadu ve věci stanovení
roční míry inflace za rok 2019. Rada města rozhodla zvýšit v roce 2020 nájemné o míru inflace.
32.8. Smlouva o poskytování služby Jablotron číslo 082893.00
Usnesení : rada města projednala a schválila Smlouvu o poskytování služby Jablotron číslo
082893.00. Předmětem smlouvy je střežení objektu radnice, Masarykovo nám. 192/2, Podivín.
Měsíční cena služby 830 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
32.9. Návrh na zveřejnění záměru výpůjčky (užívání) části objektu č.p. 423/17 na ulici
Palackého v Podivíně
Usnesení: rada města vzala na vědomí informaci starosty města o žádosti Abecedum z.s. ve
věci poskytnutí prostor jako zkušebny pro hudební výuku. Rada města rozhodla zveřejnit záměr
výpůjčky takto: předmět výpůjčky: část objektu č.p. 423/17 v Podivíně (dále bude
specifikovaná ve smlouvě o výpůjčce), termín výpůjčky: do 31.3. 2025, výpovědní lhůta 3
měsíce. Termín zveřejnění: do 24.02. 2020, do 12:00 hod..
32.10. Žádosti
32.10.1. Žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 2748/16 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0254/2020
Usnesení: rada města projednala žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 2748/16 v k.ú. Podivín
č.j. MUP-0254/2020 a rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2748/16 v k.ú.
Podivín o výměře 418 m2 na dobu určitou do 31.12. 2022. Výpovědní doba 3 měsíce. Žádosti
budou přijímány do 24.02. 2020, do 12:00 hod..
32.10.2. Žádost společnosti SITEL, spol. s r.o. o vyjádření k telekomunikační stavbě
„Přeložka vedení Telia Carier Rakvice Trkmanka“ č.j. MUP-0093/2020.
Usnesení : rada města projednala žádost společnosti SITEL, spol. s r.o. o vyjádření
k telekomunikační stavbě „Přeložka vedení Telia Carier Rakvice Trkmanka“. rada města nemá
námitek proti provedení stavby dle skutečností uvedených v žádosti č.j. MUP-0093/2020.

32.10.3. Žádost Mateřské školy Podivín o poskytnutí seznamu předškolních dětí a
schválení termínu zápisu pro příští školní rok č.j. MUP-0218/2020
Usnesení: rada města projednala žádost Mateřské školy Podivín o poskytnutí seznamu
předškolních dětí a schválení termínu zápisu pro příští školní rok č.j. MUP-0218/2020. rada
města schválila poskytnutí seznamu předškolních dětí a dále schválila termín zápisu pro příští
školní rok 2020/2021 na den 5.5. 2020 v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod..
32.10.4. Žádost o povolení sjezdu na místní komunikaci č.j. MUP-0192/2020
Usnesení: rada města projednala žádost o povolení sjezdu na místní komunikaci č.j. MUP0192/2020. Žádost již byla projednávána s dalšími požadavky na povolení stavby pod č.j.
MUP-2755/2019. Žadatel podal žádost znovu a samostatně. Rada města souhlasí s napojením
pozemku neveřejným sjezdem na místní komunikaci dle žádosti č.j. MUP-0192/2020.
32.10.5. Žádost o odstranění vzrostlého stromu před domem č.p. 416/33 v Podivíně
Usnesení: rada města projednala žádost o odstranění vzrostlého stromu před domem č.p.
416/33 v Podivíně. Rada města v souladu s doporučením komise pro životní prostředí žádost
zamítla a rozhodla provést pouze udržovací řez dřeviny.
32.10.6. Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a žádost o zvláštní užívání místní
komunikace č.j. MUP-0253/2020
Usnesení: rada města projednala žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a žádost o zvláštní
užívání místní komunikace č.j. MUP-0253/2020. Rada města souhlasí s provedení stavby:
„Podivín, Pod Branou, rozš. DS, MS + VO“ . Rada města souhlasí se zvláštním užíváním místní
komunikace p.č. 2326 v k.ú. Podivín.
32.11. Závěr
O usneseních rada města hlasovala a tato schválila.

Zapsal: 27.01. 2020 Ing. Radim Mildner

Ověřovatel: Stanislav Machovský

