MĚSTO PODIVÍN
Usnesení ze schůze rady města č. 40/2020 ze dne 18.05. 2020
Přítomni :

viz presenční listina

Ověřovatel: Mgr. Bc. Ladislav Hemza
Program :

40.1. Kontrola úkolů
40.2. Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
40.3. Darovací smlouvy č. 8/2020 a č. 10/2020 neinvestičního věcného daru –
plastové nádoby na biologicky rozložitelný odpad
40.4. Plnění rozpočtu k 30.04. 2020
40.5. Návrh na zahájení investiční akce a její zařazení do majetku města
40.6. Návrh na dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací
v případě akce: „Podivín - Dopravní automobil“, číslo akce
EDS:014D241000412
40.7. Vyjádření Mgr. Petra Houžvičky ve věci záměru výstavby v lokalitě U
Mlýna v Podivíně č.j. MUP-1029/2020
40.8. Žádosti
40.9. Závěr

40.1. Kontrola úkolů
Splněno dle usnesení : 38.2. – 38.24.5., 39.2..
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..
40.2. Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
Usnesení : rada města projednala a schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu
Česká knihovna.
40.3. Darovací smlouvy č. 8/2020 a č. 10/2020 neinvestičního věcného daru – plastové
nádoby na biologicky rozložitelný odpad
Usnesení: rada města projednala a schválila darovací smlouvy č. 8/2020 a č. 10/2020
neinvestičního věcného daru – plastové nádoby na biologicky rozložitelný odpad. Rada města
pověřila starostu města uzavřením smluv.
40.4. Plnění rozpočtu k 30.04. 2020
Usnesení: rada města projednala a plnění rozpočtu k 30.04. 2020 a toto rozhodla předložit
k projednání na zasedání zastupitelstva města.
40.5. Návrh na zahájení investiční akce a její zařazení do majetku města
Usnesení : rada města projednala návrh na zahájení investiční akce a její zařazení do majetku
města: veřejné osvětlení Pod Branou, Podivín. Rada města postupuje návrh k projednání na
zasedání zastupitelstva města.
40.6. Návrh na dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací v případě
akce: „Podivín - Dopravní automobil“, číslo akce EDS:014D241000412
Usnesení : rada města projednala návrh na dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou a
poskytnutou dotací v případě akce: „Podivín - Dopravní automobil“, číslo akce
EDS:014D241000412. Rada města postupuje návrh zastupitelstvu města.

40.7. Vyjádření Mgr. Petra Houžvičky ve věci záměru výstavby v lokalitě U Mlýna
v Podivíně č.j. MUP-1029/2020
Usnesení : rada města projednala vyjádření Mgr. Petra Houžvičky ve věci záměru výstavby
v lokalitě U Mlýna v Podivíně č.j. MUP-1029/2020. Rada města rozhodla předložit vyjádření
k posouzení stavební a dopravní komisi a dále na zasedání zastupitelstva města
40.8. Žádosti
40.8.1. Žádost o povolení stavby garáže a vybudování nájezdových pásů pro motorová
vozidla MUP-1036/2020
Usnesení : rada města projednala žádost o povolení stavby garáže a vybudování nájezdových
pásů pro motorová vozidla MUP-1036/2020. Rada města konstatovala, že možnost výstavby
nové garáže je třeba předem projednat a dořešit se stavebním úřadem. V případě vydání
příslušného povolení stavby garáže rada města souhlasí s vybudováním nájezdových pásů dle
žádosti č.j. MUP-1036/2020. (garáž a nájezdové pásy k RD č.p. 1003/11 na ulici Zborovská
v Podivíně).
40.8.2. Žádost společnosti Eling CZ o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní
řízení v rámci stavby rozvody distribučního vedení NN č.j. MUP-0905/2020
Usnesení : rada města projednala žádost společnosti Eling CZ o vyjádření k projektové
dokumentaci pro územní řízení v rámci stavby rozvody distribučního vedení NN č.j. MUP0905/2020 (lokalita Za Drahou, Podivín). Rada města zamítla žádost č.j. MUP-0905/2020
s ohledem na trasu vedení NN dle projektové dokumentace. Rada města rozhodla vyzvat
žadatele k přepracování projektové dokumentace tak, aby trasa vedení NN nekřižovala místní
komunikaci Za Drahou v Podivíně.
40.8.3. Žádost Mateřské školy Podivín o povolení výjimky z počtu dětí
Usnesení : rada města projednala ústně podanou žádost ředitelky Mateřské školy Podivín o
povolení výjimky z počtu dětí ve třídě. Počet dětí bude celkem 100 místo 96 dětí. Rada města
schválila žádost ředitelky Mateřské školy Podivín Bc. Lenky Studené dle výše uvedeného s tím,
že ředitelka Bc. Lenka Studená dodatečně zašle na Městský úřad Podivín písemnou žádost o
povolení výjimky z počtu dětí.
40.8.4. Žádost o povolení terénních úprav před domem na ulici Bratislavská 1041/27
v Podivíně č.j. MUP-0947/2020
Usnesení : rada města projednala žádost o povolení terénních úprav před domem na ulici
Bratislavská 1041/27 v Podivíně č.j. MUP-0947/2020. Rada města schválila provedení
terénních úprav dle žádosti č.j. MUP-0947/2020 s podmínkou toho, že v případě požadavku
města dojde k uvedení do původního stavu žadatelem, bez jakékoliv náhrady případné škody.
40.8.5. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. č.j. MUP-0970/2020
Usnesení: rada města projednala žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. č.j. MUP0970/2020 a tuto zamítla. Město Podivín podporuje zejména místní sociální projekty.
40.8.6. Žádost o pronájem místnosti č. 2 v domě Masarykovo nám. 180/20 v Podivíně č.j.
MUP-0948/2020
Usnesení: rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem místnosti č. 2 v domě
Masarykovo nám. 180/20 v Podivíně s žadatelkou č.j. MUP-0948/2020 za podmínek
zveřejněných v záměru pronájmu. Rada města pověřuje starostu města uzavřením nájemní
smlouvy.

40.8.7. 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-1033/2020
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-1033/2020. 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.
40.8.8. Žádost o vydání smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku obce, souhlasu
s vydáním územního souhlasu na umístění stavby č.j. MUP-0967/2020
Usnesení: rada města projednala žádost o vydání smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku
obce, souhlasu s vydáním územního souhlasu na umístění stavby č.j. MUP-0967/2020. Rada
města schválila smlouvu o souhlasu se stavbou na pozemku obce. Rada města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy. Rada města souhlasí s vydáním územního souhlasu na umístění
stavby č.j. MUP-0967/2020. Souhlas a realizace stavby je podmíněna tím, že nedojde k překopu
místní komunikace, ale uložení vodovodní přípojky bude provedeno „bezvýkopovou“
technologií, tak jak bylo dodatečně projednáno a odsouhlaseno se zástupcem investora.
(dotčený pozemek žadatele: 1674 v k.ú. Podivín, dotčený pozemek města: 1677/2, akce: nová
vodovodní přípojka pro rodinný dům na ulici 1. máje).
40.8.9 Žádost Projekční kanceláře PRIS spol. s r.o. o vyjádření k technické infrastruktuře
z důvodu existence sítí č.j. MUP-0979/2020
Usnesení: rada města projednala žádost Projekční kanceláře PRIS spol. s r.o. o vyjádření
k technické infrastruktuře z důvodu existence sítí č.j. MUP-0979/2020 a rozhodla vyrozumět
žadatele, že v zájmové lokalitě – dálniční podjezdy D2-040 a D2-047 žádné inženýrské sítě
Město Podivín nevlastní.
40.8.10. Žádost Českého hydrometeorologického ústavu o souhlas vlastníka pozemku
s udržovacími pracemi v rámci akce: „Rekonstrukce hydrogeologických profilů, profil
HP 262 č.j. MUP-1006/2020
Usnesení: rada města projednala žádost Českého hydrometeorologického ústavu o souhlas
vlastníka pozemku s udržovacími pracemi v rámci akce: „Rekonstrukce hydrogeologických
profilů, profil HP 262 č.j. MUP-1006/2020. Rada města schválila souhlas vlastníka pozemku
s udržovacími pracemi v rámci akce: „Rekonstrukce hydrogeologických profilů, profil HP 262
č.j. MUP-1006/2020 s investorem stavby: Český hydrometeorologický ústav, se sídlem Na
Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany, IČ: 00020699. Rada města pověřuje starostu
města uzavřením souhlasu.
40.9. Závěr
O usneseních rada města hlasovala a tato schválila.

Zapsal: 18.05. 2020 Ing. Radim Mildner

Ověřovatel: Mgr. Bc. Ladislav Hemza

