MĚSTO PODIVÍN
Usnesení ze schůze rady města č. 9/2019 ze dne 14.03. 2019
Přítomni :

viz presenční listina

Ověřovatel: Ing. Radim Holub
Program :

9.1. Kontrola úkolů
9.2. Rozpočtové opatření č. 2/2019
9.3. Darovací smlouvy č. 98 a č. 99 neinvestičního věcného daru – plastové
nádoby na biologicky rozložitelný odpad
9.4. Návrh na vyřazení majetku z evidence Základní školy Podivín č.j. MUP0468/2019
9.5. Návrh na schválení nájemní smlouvy na byt č. 8 v domě Újezd 965 v
Podivíně
9.6. Smlouva o dílo – pro rok 2019, 2020, 2021
9.7. Smlouva o nájmu prostor ke sňatečným obřadům č. NPÚ – č.
450/15947/2019
9.8. Smlouva o dílo č.: 018 / LBAA-005 / 2019
9.9. Cenová nabídka na ošetření stromů v intravilánu města
9.10. Vyjádření Státního fondu životního prostředí ve věci sdělení o čerpání
dotace společnosti Šarovec o.s. č.j. MUP-0572/2019
9.11. Smlouva o zajištění dodávky licencí softwarových produktů a
souvisejících služeb
9.12. Nabídka možnosti grafické výzdoby železničního podchodu v Podivíně
9.13. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-34/2019
9.14. Smlouva o dílo se společností F&K&B, a.s.
9.15. Návrh na zveřejnění výpůjčky části pozemku p.č. 856/1 v k.ú. Podivín
9.16. Návrh na schválení smlouvy č. 1030050750/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene č.j. MUP-0437/2019
9.17. Návrh na zveřejnění záměru výpůjčky pozemků p.č. 147/2, p.č. 149/2, p.č.
151/2, p.č. 153/2, p.č. 155/2, p.č. 157/2, p.č. 159/2, p.č. 161/2, p.č. 163/2, p.č.
165/2, p.č. 167/2, p.č. 221/2, p.č. 1841/2, p.č. 1844/2, p.č. 1845/2, p.č. 1848/2,
p.č. 1849/2, p.č. 1852/2, p.č. 1853/2, p.č. 1856/2 a p.č. 1857/2 vše v k.ú. Podivín
9.18. Smlouva se společností FIRE-STOP, s.r.o. o poskytnutí poradenství a
služeb na úseku požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
9.19. Smlouva se společností FIRE-STOP, s.r.o. o poskytnutí poradenství a
služeb na úseku požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
9.20. Zápis Komise stavební a dopravní
9.21. Žádosti
9.22. Závěr

9.1. Kontrola úkolů
Splněno dle usnesení : 8.2. – 8.16.14..
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., 6.5., 6.6..

9.2. Rozpočtové opatření č. 2/2019
Usnesení: rada města projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2/2019 k rozpočtu města na
rok 2019 dle předloženého návrhu. (viz příloha č. 1 - Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019).
Rozpočtové opatření bude v souladu s usnesením zastupitelstva města předloženo ke kontrole
zastupitelstvu města.
9.3. Darovací smlouvy č. 98 a č. 99 neinvestičního věcného daru – plastové nádoby na
biologicky rozložitelný odpad
Usnesení: rada města projednala a schválila darovací smlouvy č. 98 a č. 99 neinvestičního
věcného daru – plastové nádoby na biologicky rozložitelný odpad. Rada města pověřila starostu
města uzavřením smluv.
9.4. Návrh na vyřazení majetku z evidence Základní školy Podivín č.j. MUP-0468/2019
Usnesení : rada města projednala návrh Základní školy Podivín na vyřazení majetku města č.j.
MUP-0468/2019 a rozhodla vyřadit majetek dle předloženého návrhu č.j. MUP-0468/2019.
Vyřazený majetek bude s ohledem na jeho stav a nefunkčnost zlikvidován na sběrném dvoře.
9.5. Návrh na schválení nájemní smlouvy na byt č. 8 v domě Újezd 965 v Podivíně
Usnesení: rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 8 v I. podlaží domu Újezd
965 v Podivíně se stávajícím nájemníkem za těchto podmínek: nájemní smlouva se prodlužuje
za stávajících podmínek do 30.6.2019. V případě, že současný nájemce projeví zájem
pokračovat v nájmu bytu, bude od 1.7.2019 uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou,
do 31.3.2021. Výše nájemného se stanovuje na 80,-Kč/m2. Rada města pověřuje starostu města
uzavřením nájemní smlouvy.
9.6. Smlouva o dílo – pro rok 2019, 2020, 2021
Usnesení: rada města schválila s Petrem Brázdou, se sídlem Nová 1, 690 02 Břeclav, IČ:
61414301 smlouvu o dílo – pro rok 2019, 2020, 2021, jejímž předmětem je provedení sazby a
tisk zpravodaje. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
9.7. Smlouva o nájmu prostor ke sňatečným obřadům č. NPÚ – č. 450/15947/2019
Usnesení : rada města projednala návrh na schválení smlouvy o nájmu prostor ke sňatečným
obřadům č. NPÚ – č. 450/15947/2019. Rada města schválila smlouvu o konání svatebního
obřadu č. NPÚ – č. 450/15947/2019 s Národním památkovým ústavem, státní příspěvkovou
organizací, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám 3, 118 01 Praha, IČ : 75032333,
DIČ : CZ75032333. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
9.8. Smlouva o dílo č.: 018 / LBAA-005 / 2019
Usnesení : rada města projednala a schválila smlouvu o dílo č.: 018 / LBAA-005 / 2019 se
společností STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, jejímž
předmětem je provedení opravy povrchu hodového sóla. Cena díla 415.785,37 Kč bez DPH.
Výsledné dílo nebude sloužit k ekonomické činnosti. Rada města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
9.9. Cenová nabídka na ošetření stromů v intravilánu města
Usnesení : rada města projednala a schválila provedení ošetření stromů v intravilánu města.
Jedná se o výchovné řezy, bezpečnostní, redukční a zdravotní řezy stromů. Celková cena
150.741 Kč vč. DPH. Část financí na provedení ošetření bude řešena rozpočtovým opatřením.

9.10. Vyjádření Státního fondu životního prostředí ve věci sdělení o čerpání dotace
společnosti Šarovec o.s. č.j. MUP-0572/2019
Usnesení : rada města projednala informaci Státního fondu životního prostředí ve věci sdělení
o čerpání dotace společnosti Šarovec o.s. č.j. MUP-0572/2019. Uvedená společnost dotace
nečerpala a údržba propachtovaných ploch neprobíhá. Rada města rozhodla ukončit s výše
uvedenou společností smlouvu o dílo a pachtovní smlouvu k datu 31.5. 2019. V případě
nesouhlasu druhé smluvní strany výpověď dle smluvních ujednání.
9.11. Smlouva o zajištění dodávky licencí softwarových produktů a souvisejících služeb
Usnesení: rada města schválila smlouvu o zajištění dodávky licencí softwarových produktů a
souvisejících služeb se společností NetSERV, s.r.o., se sídlem Pavlovská 46, 692 01 Mikulov,
IČ: 26242575, DIČ: CZ26242575. Cena služby 20.676 Kč vč. DPH. V případě změnu kurzu
Eura o více jak 1% je poskytovatel oprávněn provést přepočet ceny dle aktuálního kurzu. Rada
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
9.12. Nabídka možnosti grafické výzdoby železničního podchodu v Podivíně
Usnesení: rada města projednala a zamítla nabídku SŽDC na možnost zajištění grafické
výzdoby železničního podchodu v Podivíně.
9.13. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. BVA-V-34/2019
Usnesení: rada města projednala návrh na uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-34/2019. Rada města
schválila Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. BVA-V-34/2019 s Úřadem práce České republiky, se sídlem
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ : 72496991. Rada města pověřila podpisem dohody
starostu města.
9.14. Smlouva o dílo se společností F&K&B, a.s.
Usnesení: rada města schválila smlouvu o dílo se společností F&K&B, a.s., se sídlem Na
Valtické 756/89, Charvátská Nová Ves, 691 41 Břeclav, IČ: 26236061 dle předloženého
návrhu. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace stavby „Dům zvláštního
určení Podivín. Cena díla je sjednána na částku 175.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje
uzavřením smlouvy starostu města
9.15. Návrh na zveřejnění výpůjčky části pozemku p.č. 856/1 v k.ú. Podivín
Usnesení: rada města projednala návrh na zveřejnění výpůjčky části pozemku p.č. 856/1 v k.ú.
Podivín o výměře 162 m2 a rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky na dobu určitou do 31.3. 2029.
Termín pro podávání žádostí: do 30.4. 2019 do 12,00 hod..
9.16. Návrh na schválení smlouvy č. 1030050750/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.j. MUP-0437/2019
Usnesení: rada města projednala návrh na schválení smlouvy č. 1030050750/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č.j. MUP-0437/2019. Rada města schválila smlouvu č.
1030050750/001 č.j. MUP-0437/2019 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.

9.17. Návrh na zveřejnění záměru výpůjčky pozemků p.č. 147/2, p.č. 149/2, p.č. 151/2, p.č.
153/2, p.č. 155/2, p.č. 157/2, p.č. 159/2, p.č. 161/2, p.č. 163/2, p.č. 165/2, p.č. 167/2, p.č. 221/2,
p.č. 1841/2, p.č. 1844/2, p.č. 1845/2, p.č. 1848/2, p.č. 1849/2, p.č. 1852/2, p.č. 1853/2, p.č.
1856/2 a p.č. 1857/2 vše v k.ú. Podivín
Usnesení: rada města projednala a schválila zveřejnění výpůjčky pozemků p.č. 147/2, p.č.
149/2, p.č. 151/2, p.č. 153/2, p.č. 155/2, p.č. 157/2, p.č. 159/2, p.č. 161/2, p.č. 163/2, p.č. 165/2,
p.č. 167/2, p.č. 221/2, p.č. 1841/2, p.č. 1844/2, p.č. 1845/2, p.č. 1848/2, p.č. 1849/2, p.č. 1852/2,
p.č. 1853/2, p.č. 1856/2 a p.č. 1857/2 vše v k.ú. Podivín. Výpůjčka na dobu určitou do 31.3.
2029. Termín pro podávání žádostí: do 30.4. 2019 do 12,00 hod..
9.18. Smlouva se společností FIRE-STOP, s.r.o. o poskytnutí poradenství a služeb na
úseku požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Usnesení: rada města projednala a schválila Smlouvu o poskytnutí poradenství a služeb na
úseku požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se společností FIRE-STOP, s.r.o.,
se sídlem třída 1. máje 584/9, 691 41 Břeclav, IČ: 25557742. Rada města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy. Místem plnění je objekt Palackého č.p. 390, 691 45 Podivín. Cena
služby 1200 Kč za tři měsíce bez zákonného DPH.
9.19. Smlouva se společností FIRE-STOP, s.r.o. o poskytnutí poradenství a služeb na
úseku požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Usnesení: rada města projednala a schválila Smlouvu o poskytnutí poradenství a služeb na
úseku požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se společností FIRE-STOP, s.r.o.,
se sídlem třída 1. máje 584/9, 691 41 Břeclav, IČ: 25557742. Rada města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy. Místem plnění je objekt Městského úřadu Podivín, klubovna
YMCA, Podivín, bytový dům Palackého 401, bytový dům Újezd 964, 965, budova Palackého
423, lidový dům Angerlova 2, hasičská zbrojnice Radniční, byty nad Městkou knihovnou
Podivín Palackého 389. Cena služby 3000 Kč za tři měsíce bez zákonného DPH.
9.20. Zápis Komise stavební a dopravní ze dne 25.2. 2019
Usnesení: rada města projednala a schválila jednotlivé body projednávané Komisí dopravní a
stavební ze dne 25.2. 2019 takto:
1. Stání osobních vozidel před vjezdem k rodinnému domu na ulici Nerudova – žádost o řešení
Usnesení: rada města rozhodla konstatovala, že sjezd na místní komunikaci nesplňuje
parametry řádného sjezdu. Rada města doporučuje vlastníku nemovitosti provést řádnou
stavební úpravu vjezdu, tzn. namísto seříznutých obrubníků osadit nájezdové obrubníky a
zpevnit plochu vjezdu rozebíratelnou betonovou dlažbou. Při zjištění protiprávního jednání
(zastavení a stání před vjezdem na pozemní komunikaci) doporučuje komise žadateli obrátit se
na PČR (lze např. poslat fotografii s čitelnou SPZ). Umístění dopravního značení rada města
zamítla.
2. Stání osobních vozidel na vjezdech a před domy v ul. Bratislavská
Usnesení: rada města rozhodla vyrozumět žadatele dle doporučení komise s tím, že postupně
dojde k vybudování dalších odstavných stání pro motorová vozidla.
3. Průjezd kamionů ulicí Úlehlova
Usnesení: rada města zamítla zrušení vydaných povolení na vjezd nákladních vozidel k areálu
společnosti do doby vybudování nové obslužné komunikace podél melioračního kanálu. Rada
města zamítla umístění retardérů na komunikaci z důvodu toho, že tyto nejsou v tomto případě
efektivní. (vibrace, zvýšená hlučnost – brzdění vozidel, rozjíždění….)

4. Prodloužení komunikace v ulici Hliníky
Usnesení: vybudování komunikace bude řešeno komplexně. V případě zájmu nemá rada města
námitek k provizornímu prodloužení komunikace dle žádosti například formou dosypu
kameninové frakce 32/63 se zasypáním jemnějším kamenivem frakce 4/8 a uložením do
„kufru“ o mocnosti cca 15 cm. Podmínkou realizace je provedení svépomocí na náklady
žadatele.
5. Prodej předzahrádky na ul. Boženy Němcové
Usnesení: komise doporučuje zastupitelstvu města prodej zamítnout.
6. Prodej pozemků na ul. U Mlýna
Usnesení: bude předloženo s doporučením prodeje na zasedání zastupitelstva města
7. Prodej pozemku na ul. Dolní Valy, bývalá ulička
Usnesení: komise doporučuje zastupitelstvu města prodej zamítnout.
8. Ulička mezi pozemky parc. č. 876 a 877
Usnesení: rada města rozhodla oslovit žadatele o pronájem, zda nechce část pozemku odkoupit.
9. Pronájem pozemku vedle pekárny
Usnesení: rada města navrhuje žadateli pouze krátkodobý pronájem na dobu jednoho roku, bez
stavebních úprav.
10. Ulice Kopce, prodloužení a rekonstrukce
Usnesení: rada města rozhodla zahrnout do plánovaných úvah a investic prodloužení a
rekonstrukci ulice Kopce – komplexně. Postupně dochází k zastavování okrajové části bez
prodloužení komunikace a systémového vybudování inženýrských sítí.
11. Parkování u pošty a lékárny
Usnesení: rada města rozhodla umístit na parkovacích plochách svislé dopravní značení IP13C
s dodatkovou tabulí Pondělí – Pátek, 7,00 hod. – 17,00 hod., Maximálně 30 min..
9.21. Žádosti
9.21.1. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1780/15 v k.ú. Podivín č.j. MUP-1759/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o pronájem části pozemku p.č. 1780/15 v k.ú. Podivín
č.j. MUP-1759/2019. S ohledem na nesouhlasné stanovisko rady s požadovanou délkou
pronájmu pozemku a provedení stavebních úprav rozhodla rada města před zveřejněním záměru
pronájmu informovat žadatele, že záměr pronájmu bude zveřejněn pouze na jeden rok a bez
možnosti stavebních úprav pozemku s ohledem na možnou budoucí zástavbu hasičské
zbrojnice.
9.21.2. Žádost o odkup pozemků p.č. 1052/4, 981/4 a části pozemků p.č. 981/5 a 981/3 vše
v k.ú. Podivín č.j. MUP-0595/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o odkup pozemků p.č. 1052/4, 981/4 a části pozemků
p.č. 981/5 a 981/3 vše v k.ú. Podivín č.j. MUP-0595/2019 a tuto rozhodla předložit k posouzení
stavební a dopravní komisi.

9.21.3. Žádost o vyjádření k realizaci akce novostavba „Hospodářský objekt Podivín,
Poříčí II 1032/14“ č.j. MUP-0474/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o vyjádření k realizaci akce novostavba „Hospodářský
objekt Podivín, Poříčí II 1032/14“ č.j. MUP-0474/2019 a tuto rozhodla předložit k posouzení
stavební a dopravní komisi.
9.21.4. Žádost o vydání smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku obce, souhlasu
s vydáním územního souhlasu na umístění stavby, souhlasu s umístěním ohlášené stavby
č.j. MUP-0583/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o vydání smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku
obce, souhlasu s vydáním územního souhlasu na umístění stavby, souhlasu s umístěním
ohlášené stavby č.j. MUP-0583/2019. Rada města schválila smlouvu o souhlasu se stavbou na
pozemku obce dle žádosti č.j. MUP-0583/2019. Rada města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy. Rada města souhlasí se stavbou na pozemku obce, souhlasí s vydáním územního
souhlasu na umístění stavby, souhlasí s umístěním ohlášené stavby.
9.21.5. Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace a
vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu č.j. MUP0584/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
místní komunikace a vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením
sjezdu č.j. MUP-0584/2019. Rada města souhlasí s povolením zvláštního užívání místní
komunikace a souhlasí s připojením nemovitosti zřízením sjezdu na místní komunikaci.
9.21.6. Žádost o vyjádření k vodovodní a kanalizační přípojce č.j. MUP-0479/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o vyjádření k vodovodní a kanalizační přípojce č.j.
MUP-0479/2019 a nemá námitek proti provedení dle žádosti č.j. MUP-0479/2019. Rada města
schválila smlouvu o souhlasu se stavbou na pozemku obce a souhlasí s vydáním územního
souhlasu na umístění stavby dle žádosti č.j. MUP-0479/2019. Rada města souhlasí
s provedením a umístěním stavby dle žádosti č.j. MUP-0479/2019. Rada města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
9.21.7. Žádost o možnost umístění reklamních tabulí č.j. MUP-0490/2019
Usnesení: rada města schválila dohodu o umístění reklamního poutače a to na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Žadatel uhradí poplatek dle ceníku města Podivína. Umístěním
reklamní tabule nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu dle platné legislativy.
9.21.8. Žádost o pronájem části pozemku za účelem parkování osobního vozidla č.j. MUP0523/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o pronájem části pozemku za účelem parkování
osobního vozidla č.j. MUP-0523/2019. S ohledem na nedostatečný prostor pro vyjíždění
vozidel rada města žádost zamítla.
9.21.9. Žádost společnosti Betonárna Podivín s.r.o. o možnost odkoupení části pozemku
p.č. 2318/1 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0534/2019
Usnesení: rada města projednala žádost společnosti Betonárna Podivín s.r.o. o možnost
odkoupení části pozemku p.č. 2318/1 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0534/2019 a tuto rozhodla
předložit k posouzení dopravní a stavební komisi.

9.21.10. Žádost o koupi části pozemků č.j. MUP-0375/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o koupi části pozemků č.j. MUP-0375/2019. Rada
města rozhodla projednat a zadat vytýčení pozemků k prodeji na místě samém za přítomnosti
geodeta, žadatele a zástupců města (starosta, Ing. Radim Holub, pí Hemzová).
9.21.11. Žádost o schválení vybudování parkovacího stání č.j. MUP-0472/2019
Usnesení: rada města projednala a schválila žádost o schválení vybudování parkovacího stání
č.j. MUP-0472/2019 za těchto podmínek: stání bude provedeno za použití zatravňovacích roštů
(dlaždic) s prosypáním kamínky nebo betonové drenážní dlažby, kvůli zlepšení zasakování
dešťové vody. Podklad pod dlažbou musí být tvořen propustnou vrstvou tvořenou hutněným
štěrkem (makadamem).
9.21.12. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 888 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0319/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o pronájem části pozemku p.č. 888 v k.ú. Podivín č.j.
MUP-0319/2019 s tím, že rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku. Pronájem na dobu
určitou do 31.3. 2023. Nájemní cena 300 Kč/rok. Termín pro podávání nabídek: do 30.4. 2019
do 12,00 hod..
9.21.13. Žádost o pokácení stromu č.j. MUP-0593/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o pokácení stromu č.j. MUP-0593/2019. Žadatelka
uvádí, že strom ohrožuje statiku vinného sklepa. Z přiložené fotodokumentace je patrné, že
strom roste poměrně ve velké vzdálenosti, aby skutečně narušoval statiku vinného sklepa. Rada
města navrhuje žadateli, provedení místního šetření za přítomnosti stavaře s následným
posouzením skutečného stavu klenby a stěn.
9.21.14. Žádost spolku I.V.M. o povolení umístění sídla spolku č.j. MUP-0477/2019
Usnesení: rada města projednala a schválila žádost spolku I.V.M. o povolení umístění sídla
spolku na adrese Palackého 389/26, 691 45 Podivín č.j. MUP-0477/2019.
9.21.15. Žádost o možnost vybudování stání pro motorová vozidla č.j. MUP-0504/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o možnost vybudování stání pro motorová vozidla č.j.
MUP-0504/2019 a tuto zamítla.
9.21.16. Žádost o výměnu topného tělesa v bytě č. 1 Palackého č.p. 401 v Podivíně č.j.
MUP-0505/2019
Usnesení : rada města projednala žádost o výměnu topného tělesa v bytě č. 1 Palackého č.p.
401 v Podivíně č.j. MUP-0505/2019 a tuto schválila. Podmínkou výměny je úhrada části
nákladů (drobné opravy) dle podmínek nájemní smlouvy ve výši do 1000 Kč.
9.21.17. Žádost sdružení vinařů o zapůjčení Městské haly Podivín č.j. MUP-0452/2019
Usnesení : rada města schválila smlouvu o výpůjčce Městské haly Podivín na zajištění
hodnocení vín s žadatelem č.j. MUP-0452/2019. 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.

9.21.18. Žádost TJ Sokol Podivín oddílu Armwrestlingu o zapůjčení Městské haly Podivín
č.j. MUP-0478/2019
Usnesení : rada města projednala žádost TJ Sokol Podivín oddílu armwrestlingu o zapůjčení
Městské haly Podivín č.j. MUP-0478/2019 a rozhodla zapůjčit žadateli č.j. MUP-0478/2019
prostory městské haly dle předložené žádosti. Rada města schválila smlouvu o výpůjčce
uvedených prostor s žadatelem č.j. MUP-0478/2019. Rada města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
9.21.19. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č.j. MUP-0305/2019
Usnesení: rada města schválila nájemní smlouvu s žadatelem č.j. MUP-0305/2019 za těchto
podmínek: nájemní smlouva se prodlužuje za stávajících podmínek do 30.6.2019. V případě,
že současný nájemce projeví zájem pokračovat v nájmu bytu, bude od 1.7.2019 uzavřena nová
nájemní smlouva na dobu určitou, do 31.3.2021. Výše nájemného se stanovuje na 80,-Kč/m2.
Rada města pověřuje starostu města uzavřením nájemní smlouvy.
9.21.20. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č.j. MUP-0320/2019
Usnesení: rada města schválila nájemní smlouvu s žadatelem č.j. MUP-0320/2019 za těchto
podmínek: nájemní smlouva se prodlužuje za stávajících podmínek do 30.6.2019. V případě,
že současný nájemce projeví zájem pokračovat v nájmu bytu, bude od 1.7.2019 uzavřena nová
nájemní smlouva na dobu určitou, do 31.3.2021. Výše nájemného se stanovuje na 50,-Kč/m2.
Rada města pověřuje starostu města uzavřením nájemní smlouvy.
9.21.21. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a dohody o domovnictví č.j. MUP0392/2019
Usnesení: rada města schválila nájemní smlouvu s žadatelem č.j. MUP-0392/2019 za těchto
podmínek: nájemní smlouva se prodlužuje za stávajících podmínek do 30.6.2019. V případě,
že současný nájemce projeví zájem pokračovat v nájmu bytu, bude od 1.7.2019 uzavřena nová
nájemní smlouva na dobu určitou, do 31.3.2021. Výše nájemného se stanovuje na 50,-Kč/m2.
Rada města pověřuje starostu města uzavřením nájemní smlouvy. Rada města schválila dohodu
o domovnictví za těchto podmínek: částka uvedená v bodě II. 10. se mění na 500 Kč. Funkce
domovníka v termínu od 1.4. 2019 do 31.3. 2021.Ostatní ujednání beze změn. Rada města
pověřuje starostu města uzavřením dohody.
9.21.22. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č.j. MUP-0378/2019
Usnesení: rada města schválila nájemní smlouvu s žadatelem č.j. MUP-0378/2019 za těchto
podmínek: nájemní smlouva se prodlužuje za stávajících podmínek do 30.6.2019. V případě,
že současný nájemce projeví zájem pokračovat v nájmu bytu, bude od 1.7.2019 uzavřena nová
nájemní smlouva na dobu určitou, do 31.3.2021. Výše nájemného se stanovuje na 80,-Kč/m2.
Rada města pověřuje starostu města uzavřením nájemní smlouvy.
9.22. Závěr
O usneseních rada města hlasovala a tato schválila.

Zapsal: 14.03. 2019 Ing. Radim Mildner

Ověřovatel: Ing. Radim Holub

