MĚSTO PODIVÍN
Usnesení ze schůze rady města č. 33/2020 ze dne 10.02. 2020
Přítomni :

viz presenční listina

Ověřovatel: MUDr. Petra Vorlická
Program :

33.1. Kontrola úkolů
33.2. Návrh Tennis academy Jan Váňa na uspořádání sportovního dne mládeže
č.j. MUP-0046/2020
33.3. Návrh o podání žádosti o dotaci z prostředků Jihomoravského kraje
33.4. Smlouva o spolupráci a zajištění hudebních produkcí č.j. MUP-0201/2020
33.5. Pojištění služebního vozidla Citroen C3 registrační značky 4B83735
33.6. Návrh na vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Podivín č.j. MUP0341/2020
33.7. Darovací smlouvy č. 1/2020 a č. 2/2020 neinvestičního věcného daru –
plastové nádoby na biologicky rozložitelný odpad
33.8. Příspěvek na úhradu části nákladů na údržbu cyklostezek v k.ú. Podivín
33.9. Výpověď příkazní smlouvy č. n SIPO 06-361/2009 č. příjemce 602209 se
společností o pronájmu se společností Česká pošta, s.p.
33.10. Návrh na schválení příkazní smlouvy č. nSIPO 06 – 24/2020 č. příjemce:
602222
33.11. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí
č. smlouvy 9552109815
33.12. Návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení č. smlouvy:
1030056550/002
33.13. Žádosti
33.14. Závěr

33.1. Kontrola úkolů
Splněno dle usnesení : 32.3. – 32.10.6..
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..
33.2. Návrh Tennis academy Jan Váňa na uspořádání sportovního dne mládeže č.j. MUP0046/2020
Usnesení: rada města projednala návrh Tennis academy Jan Váňa na uspořádání sportovního
dne mládeže č.j. MUP-0046/2020. Rada města schválila postoupení návrhu k dořešení řediteli
Základní školy Podivín.
33.3. Návrh o podání žádosti o dotaci z prostředků Jihomoravského kraje
Usnesení: rada města projednala a schválila podání žádosti o dotaci z prostředků
Jihomoravského kraje na dovybavení J-SDH Podivín. (kalové čerpadlo, žebřík záchranářský,
opěrka prahová) Celková cena 84.138 Kč.
33.4. Smlouva o spolupráci a zajištění hudebních produkcí č.j. MUP-0201/2020
Usnesení : rada města projednala Smlouvu o spolupráci a zajištění hudebních produkcí, která
byla součástí žádosti o finanční podporu na pořádání koncertů v rámci hudebního projektu

„Modré úterý“ a pořádání besed v roce 2020 č.j. MUP-0201/2020. Rada města schválila
Smlouvu o spolupráci a zajištění hudebních produkcí se společností EK-Vision s.r.o., se sídlem
Štefanikova 75/11, 691 45 Podivín, IČ: 08858993. Město Podivín poskytne pořadateli za
hudební program částku 340.000 Kč a za interaktivní přednášky částku 50.000 Kč. Rada města
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
33.5. Pojištění služebního vozidla Citroen C3 registrační značky 4B83735
Usnesení: rada města nesouhlasí se změnou výše pojištění pro rok 2020 pro vozidlo Citroen
C3, registrační značky 4B83735 pojištěné u společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s.. Pojištění
tak zanikne uplynutím stávajícího pojistného období – 27.03. 2020. Rada města rozhodla
zařadit vozidlo Citroen C3, registrační značky 4B83735 do flotily od pojistitele Generali Česká
pojišťovna a.s., roční pojistné 2.424 Kč.
33.6. Návrh na vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Podivín č.j. MUP-0341/2020
Usnesení : rada města projednala návrh Mateřské školy Podivín na vyřazení majetku č.j. MUP1328/2019 a rozhodla vyřadit majetek dle předloženého návrhu č.j. MUP-1328/2019. Vyřazený
majetek bude s ohledem na jeho stav a nefunkčnost zlikvidován na sběrném dvoře.
33.7. Darovací smlouvy č. 1/2020 a č. 2/2020 neinvestičního věcného daru – plastové
nádoby na biologicky rozložitelný odpad
Usnesení: rada města projednala a schválila darovací smlouvy č. 1/2020 a č. 2/2020
neinvestičního věcného daru – plastové nádoby na biologicky rozložitelný odpad. Rada města
pověřila starostu města uzavřením smluv.
33.8. Příspěvek na úhradu části nákladů na údržbu cyklostezek v k.ú. Podivín
Usnesení: rada města projednala a schválila finanční spoluúčast na úhradu části nákladů
značení Moravských vinařských stezek ve výši 40% nákladů, což činní 3448 Kč. Příspěvek
bude hrazen v souladu se schválenou smlouvou s Nadací Partnerství, o.p.s..
33.9. Výpověď příkazní smlouvy č. n SIPO 06-361/2009 č. příjemce 602209 se společností
o pronájmu se společností Česká pošta, s.p.
Usnesení: rada města projednala a schválila výpověď příkazní smlouvy č. n SIPO 06-361/2009
č. příjemce 602209 se společností Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99
Praha 1, IČ : 47114983 ke dni 29.2. 2020.
33.10. Návrh na schválení příkazní smlouvy č. nSIPO 06 – 24/2020 č. příjemce: 602222
Usnesení: rada města projednala a schválila příkazní smlouvy č. nSIPO 06 – 24/2020 č.
příjemce: 602222 se společností Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99
Praha 1, IČ : 47114983. rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
33.11. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. smlouvy
9552109815
Usnesení : rada města projednala a schválila smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě nízkého napětí č. smlouvy 9552109815 (byt v DZÚ Podivín) 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.

33.12. Návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
souhlas s umístěním distribučního zařízení č. smlouvy: 1030056550/002
Usnesení: rada města projednala návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení č. smlouvy: 1030056550/002
(pozemek p.č. 1107/1, p.č. 2325/1, p.č. 2326, p.č. 2327/1 v k.ú. Podivín, stavba: „Podivín, Pod
Branou, rozš DS, MS“) Rada města schválila smlouvu č. 1030056550/002 č.j. MUP-2756/2019
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ : 28085400. Rada města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
33.13. Žádosti
33.13.1. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci: „Stavební úpravy RD č.p. 647
s přístavbou a nadstavbou“ v k.ú. Podivín, parc. č. 1240 č.j. MUP-0252/2020
Usnesení: rada města projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci: „Stavební
úpravy RD č.p. 647 s přístavbou a nadstavbou“ v k.ú. Podivín, parc. č. 1240 č.j. MUP0252/2020 a nemá námitek proti provedení stavby dle žádosti č.j. MUP-0252/2020.
33.13.2. Žádost farnosti Podivín o zapůjčení Městské haly Podivín č.j. MUP-0173/2020
Usnesení : rada města zamítla zápůjčku městské haly. Rada města souhlasí s pronájmem
městské haly dle skutečností uvedených v žádosti. 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 s žadatelem č.j. MUP-0173/2020 smlouvu o pronájmu Městské haly
Podivín. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
33.13.3. Žádost sdružení vinařů o zapůjčení Městské haly Podivín č.j. MUP-0220/2020
Usnesení : rada města schválila smlouvu o výpůjčce Městské haly Podivín na zajištění
hodnocení vín s žadatelem č.j. MUP-0220/2020. Rada města schválila smlouvu o výpůjčce
Městské haly Podivín za účelem pořádání hodnocení vín pro místní výstavu vín. Rada města
schválila nájemní smlouvu Městské haly Podivín za účelem pořádání místní výstavy vín.
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 za účelem pořádání samotné výstavy vín.
Rada města rozhodla zapůjčit židle a stoly. Rada města dále schvaluje použití znaku města
Podivína na akce spojené s hodnocením vín a výstavou vín.
33.13.4. Žádost Spolku chasa Podivín o zapůjčení Městské haly Podivín č.j. MUP0315/2020
Usnesení : rada města zamítla zápůjčku městské haly. Rada města souhlasí s pronájmem
městské haly dle skutečností uvedených v žádosti. 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 s žadatelem č.j. MUP-0315/2020 smlouvu o pronájmu Městské haly
Podivín. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
33.13.5. Žádost o uložení závlahového kabelu do pozemku města Podivína č.j. MUP0286/2020
Usnesení : rada města projednala žádost o uložení závlahového kabelu do pozemku města
Podivína č.j. MUP-0286/2020 a tuto s ohledem na skutečnost, že žadatel vzal telefonicky svou
žádost zpět pouze vzala na vědomí.

33.13.6. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v domě Palackého č.p. 401 v
Podivíně č.j. MUP-0113/2020
Usnesení: rada města schválila nájemní smlouvu s žadatelkou č.j. MUP-0113/2020 za těchto
nájemních podmínek: nájemní smlouva na dobu určitou, do 31.5. 2022. Výše nájemného se
stanovuje na 50,-Kč/m2. Rada města pověřuje starostu města uzavřením nájemní smlouvy.
33.13.7. Žádost o zapůjčení Městské haly Podivín za účelem pořádání Dětského
maškarního bálu a burzy oblečení č.j. MUP-0112/2020
Usnesení : rada města projednala žádost o zapůjčení Městské haly Podivín za účelem pořádání
Dětského maškarního bálu a burzy oblečení č.j. MUP-0112/2020 a rozhodla zapůjčit městskou
halu dle žádosti č.j. MUP-0112/2020. Rada města schválila smlouvu o výpůjčce dle skutečností
uvedených v žádosti č.j. MUP-0112/2020. Rada města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
33.13.8. Žádost o výměnu plynového sporáku a odsavače par č.j. MUP-0114/2020
Usnesení : rada města projednala žádost o výměnu plynového sporáku a odsavače par č.j. MUP0114/2020 v nájemním bytě č. 2 v domě Palackého č.p. 401 v Podivíně. Rada města rozhodla
prověřit oprávněnost žádosti odbornou firmou. V případě potvrzení oprávněnosti zajistí
odborná firma dodávku a instalaci uvedených zařízení.
33.13.9. Žádost o možnost vybudování odstavného stání pro motorová vozidla č.j. MUP2295/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o možnost vybudování odstavného stání pro motorová
vozidla před nemovitostí č.p. 551 na ulici Havlíčkova v Podivíně č.j. MUP-2295/2019 . Komise
stavební a pro dopravu doporučila žádost s ohledem na místní poměry zamítnout. Rada města
zamítla žádost o možnost vybudování odstavného stání pro motorová vozidla č.j. MUP2295/2019.
33.13.10. Žádost TJ Sokolu Podivín – oddíl Armwrestlingu - přetláčení rukou o navýšení
příspěvku na konání akce „Golemova ruka“ č.j. MUP-0294/2020
Usnesení: rada města projednala žádost TJ Sokolu Podivín – oddíl Armwrestlingu - přetláčení
rukou o navýšení příspěvku na konání akce „Golemova ruka“ č.j. MUP-0294/2020 a tuto
zamítla. Rada souhlasí s přidělením příspěvku na výše uvedenou akci v původní výši pro rok
2020, která činní 20.000 Kč.
33.13.11. Žádost spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ č.j. MUP-311/2020
Usnesení : rada města projednala žádost Spolku Lungta o projednání připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ č.j. MUP-311/2020 a tento schválila. Rada města
schválila vyvěšení tibetské vlajky na budově MěÚ Podivín dle žádosti č.j. MUP-311/2020.
33.14. Závěr
O usneseních rada města hlasovala a tato schválila.

Zapsal: 10.02. 2020 Ing. Radim Mildner

Ověřovatel: MUDr. Petra Vorlická

