MĚSTO PODIVÍN
Usnesení ze schůze rady města č. 38/2020 ze dne 29.04. 2020
Přítomni :

viz presenční listina

Ověřovatel: Ing. Radim Holub
Program :

38.1. Kontrola úkolů
38.2. Zpráva o posouzení a splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a
hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky: „ Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Podivín“
38.3. Kupní smlouva č. KS_NAKL_2020_00236 se společností Agrotec a.s. na
„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Podivín“ č.j. MUP0940/2020
38.4. Revokace usnesení Rady města Podivína č. 37.13.1. ze dne 07.04. 2020 ve
věci žádosti Základní školy Podivín o poskytnutí návratné finanční výpomoci
č.j. MUP-0734/2020
38.5. Revokace usnesení Rady města Podivína č. 37.13.2. ze dne 07.04. 2020 ve
věci žádosti o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy Podivín na
financování projektu „Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny –
modernizace výuky informatiky a informačních technologií“
38.6. Rozpočtové opatření č. 3/2020
38.7. Návrh na čerpání sociálního fondu v souladu se směrnicí o sociálním fondu
a schváleným rozpočtem města na rok 2020
38.8. Návrh společnosti OSA na uzavření licenční smlouvy o veřejném
provozování hudebních děl č. smlouvy VP_2020_57062 č.j. MUP-0759/2020
38.9. Darovací smlouvy č. 6/2020 a č. 7/2020 neinvestičního věcného daru –
plastové nádoby na biologicky rozložitelný odpad
38.10. Smlouva o nájmu hrobového místa č. 7/2020
38.11. Úhrada poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle OZV č. 1/2019
38.12. Úhrada poplatku dle OZV č. 2/2019 o místních poplatcích
38.13. Návrh Mgr. Žanety Vítů na snížení odměny za výkon funkce pověřence
pro ochranu osobních údajů
38.14. Výměna nouzového osvětlení v Domě zvláštního určení v Podivíně
38.15. Návrh na schválení Smlouvy o dílo č. 079/LBAA-012/2020 se společností
STRABAG a.s. ve věci provedení opravy komunikace Podivín od TBG po SÚS

38.16. Možnost snížení nájemného u nebytových prostor v souvislosti
s trvajícím nuceným stavem a krizovými či mimořádnými opatřeními, které mají
bránit šíření onemocnění COVID-19
38.17. Nabídka společnosti Agrosort Podivín s.r.o. na pořízení manipulační
techniky pro malotraktor
38.18. Stanovisko Policie ČR – DI Břeclav k připojení sousední nemovitosti zřízení sjezdu na místní komunikaci p.č. 2748/16 v k.ú. Podivín v rámci
novostavby truckparku na pozemku p.č. 15/13, p.č. 15/12 a p.č. 15/5 v k.ú.
Podivín č.j. MUP-0851/2020
38.19. Cenová nabídka společnosti Projekce inženýrských sítí s.r.o. ve věci
zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti: „Podivín – ul.
Hřbitovní, dopravní a technická infrastruktura“

38.20. Návrh na zapojení města Podivína do projektu na vybudování „Re-use
centra“
38.21. Návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO014330059657/001 č.j. MUP-0867/2020
38.22. Revokace usnesení Rady města Podivína č. 34.5. ze dne 27.02. 2020 ve
věci úhrady faktury č. 2020-3 za provedené zednické práce – oprava objektu na
ul. Palackého č.p. 423, Podivín
38.23. Úhrada za provedené zednické práce – oprava objektu na ul. Palackého
č.p. 423, Podivín
38.24. Žádosti
38.25. Závěr
38.1. Kontrola úkolů
Splněno dle usnesení : 37.2. – 37.13.5..
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..
38.2. Zpráva o posouzení a splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení
nabídek na realizaci veřejné zakázky: „ Pořízení nového dopravního automobilu pro
JSDH Podivín“
Usnesení: rada města vzala na vědomí a nemá námitek ve věci písemné zprávy o posouzení a
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky:
„ Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Podivín“. Nabídky byly seřazeny podle
výše nabídkové ceny. Veřejná zakázka bude přidělena společnosti Agrotec a.s., IČ: 00544957,
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče. Nabídková cena 1825000 Kč bez DPH.
38.3. Kupní smlouva č. KS_NAKL_2020_00236 se společností Agrotec a.s. na „Pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH Podivín“ č.j. MUP-0940/2020
Usnesení: rada města projednala a schválila kupní smlouvu č. KS_NAKL_2020_00236 se
společností Agrotec a.s. na „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Podivín“.
Kupní cena za zboží činí 1825000 Kč bez DPH č.j. MUP-0940/2020.
38.4. Revokace usnesení Rady města Podivína č. 37.13.1. ze dne 07.04. 2020 ve věci žádosti
Základní školy Podivín o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.j. MUP-0734/2020
Usnesení: rada města schválila revokaci usnesení Rady města Podivína č. 37.13.1. ze dne
07.04. 2020 ve věcí žádosti Základní školy Podivín o poskytnutí návratné finanční výpomoci
č.j. MUP-0734/2020. Důvodem revokace usnesení je aktualizace finančních částek v souladu
se sdělením ředitele Základní školy Podivín č.j. MUP-0939/2020.
38.5. Revokace usnesení Rady města Podivína č. 37.13.2. ze dne 07.04. 2020 ve věci žádosti
o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy Podivín na financování projektu
„Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny – modernizace výuky informatiky a
informačních technologií“
Usnesení: rada města schválila revokaci usnesení Rady města Podivína č. 37.13.2. ze dne
07.04. 2020 ve věci žádosti o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy Podivín na
financování projektu „Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny – modernizace výuky
informatiky a informačních technologií“. Důvodem revokace usnesení je aktualizace
finančních částek v souladu se sdělením ředitele Základní školy Podivín č.j. MUP-0939/2020.

38.6. Rozpočtové opatření č. 3/2020
Usnesení: rada města projednala a schválila rozpočtové opatření č. 3/2020 k rozpočtu města na
rok 2020 dle předloženého návrhu. (viz příloha č. 1 - Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020).
Rozpočtové opatření bude v souladu s usnesením zastupitelstva města předloženo ke kontrole
zastupitelstvu města.
38.7. Návrh na čerpání sociálního fondu v souladu se směrnicí o sociálním fondu a
schváleným rozpočtem města na rok 2020
Usnesení : rada města projednala a dle předloženého návrhu schválila čerpání finančních
prostředků sociálního fondu v roce 2020 v souladu se směrnicí o sociálním fondu - příspěvek
na dovolenou pro rok 2020. (příloha č. 2 – Návrh na čerpání sociálního fondu pro rok 2020
v souladu se směrnicí o sociálním fondu – příspěvek na dovolenou).
38.8. Návrh společnosti OSA na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování
hudebních děl č. smlouvy VP_2020_57062 č.j. MUP-0759/2020
Usnesení : rada města projednala návrh společnosti OSA na uzavření licenční smlouvy o
veřejném provozování hudebních děl VP_2020_57062 č.j. MUP-0759/2020 ve věci úhrady
autorských práv za hudební produkci. Odměna celkem 20600,37 Kč Rada města schválila
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl č. smlouvy VP_2020_57062 č.j.
MUP-0759/2020 se společností OSA – ochranný svaz autorský, pro práva k dílům hudebním,
160 56 Praha 6 – Bubeneč, Čs. armády 786/20, IČ: 63839997, DIČ: 63839997. Rada města
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
38.9. Darovací smlouvy č. 6/2020 a č. 7/2020 neinvestičního věcného daru – plastové
nádoby na biologicky rozložitelný odpad
Usnesení: rada města projednala a schválila darovací smlouvy č. 6/2020 a č. 7/2020
neinvestičního věcného daru – plastové nádoby na biologicky rozložitelný odpad. Rada města
pověřila starostu města uzavřením smluv.
38.10. Smlouva o nájmu hrobového místa č. 7/2020
Usnesení: rada města projednala návrh na schválení smlouvy o nájmu hrobového místa č.
7/2020 a tuto schválila. Rada města pověřuje uzavřením smlouvy starostu města.
38.11. Úhrada poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu dle OZV č. 1/2019
Usnesení : rada města vzala na vědomí informaci starosty města o povinnosti občanů uhradit
dle OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu tento poplatek v termínu do 30.4. 2020.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady na obyvatele města
doporučuje rada města správci poplatku, aby v roce 2020 upustil od sankcí, tedy navýšení
místního poplatku v případě, že poplatek bude uhrazen do 30.09. 2020.
38.12. Úhrada poplatku dle OZV č. 2/2019 o místních poplatcích
Usnesení : rada města vzala na vědomí informaci starosty města o povinnosti občanů vlastnící
psa (psy) uhradit dle OZV č. 2/2019 o místním poplatku poplatek v termínu do 30.4. 2020.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady na obyvatele města
doporučuje rada města správci poplatku, aby v roce 2020 upustil od sankcí, tedy navýšení
místního poplatku v případě, že poplatek bude uhrazen do 30.09. 2020.

38.13. Návrh Mgr. Žanety Vítů na snížení odměny za výkon funkce pověřence pro
ochranu osobních údajů
Usnesení : rada města projednala a následně schválila návrh Mgr. Žanety Vítů na snížení
odměny za výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. Paušální odměna 3000
Kč/měsíc bez DPH, hodinová odměna nad rámec běžných činností 1000 Kč. Účinnost od 1.5.
2020. Rada města rozhodla vyzvat Mgr. Vítů o předložení návrhu smlouvy.
38.14. Výměna nouzového osvětlení v Domě zvláštního určení v Podivíně
Usnesení : rada města projednala a schválila výměnu nouzového osvětlení v Domě zvláštního
určení v Podivíně. Demontáž a následnou montáž 38 ks nového nouzového osvětlení v celkové
ceně 28.766 Kč bez DPH provede Jan Juraš, IČ: 75253844.
38.15. Návrh na schválení Smlouvy o dílo č. 079/LBAA-012/2020 se společností STRABAG
a.s. ve věci provedení opravy komunikace Podivín od TBG po SÚS
Usnesení : rada města schválila provedení opravy komunikace Podivín od TBG po SÚS. Cena díla

160.650 Kč bez DPH, realizace červen 2020. Rada města schválila Smlouvu o dílo č.
079/LBAA-012/2020 se společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.

38.16. Možnost snížení nájemného u nebytových prostor v souvislosti s trvajícím nuceným
stavem a krizovými či mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění
COVID-19
Usnesení : rada města projednala stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně
snížit nájemné vybírané z obecního majetku v době trvání nouzového stavu. Nájemné je možné
snížit dohodou s nájemcem formou dodatku k nájemní smlouvě. Rada města schválila snížení
nájemného formou schválení dodatků k jednotlivým nájemním smlouvám za těchto podmínek:
dočasné snížení nájemného za období od 1.4. 2020 do 30.6. 2020, výše nájemného za uvedené
období činí 0 Kč. Snížení nájemného se týká těchto nájemců nebytových prostor: Vladimír
Svoboda, Stanislava Kostrhunová, Radmila Roušarová, Eva Kadrnková, MUDr. Petra Vorlická
(včetně pronájmu movitého majetku), MUDr. Jiří Švestka (včetně pronájmu movitého
majetku), MDDr. Dagmar Osičková, Irena Líznarová, Mgr. Jana Mešková, Ivana Dohnalová,
Ing. Ludvík Vízdal. Rada města pověřila starostu města uzavřením jednotlivých dodatků.
38.17. Nabídka společnosti Agrosort Podivín s.r.o. na pořízení manipulační techniky pro
malotraktor
Usnesení : rada města projednala nabídku společnosti Agrosort Podivín s.r.o. na pořízení
manipulační techniky pro malotraktor. Na základě požadavků města se jedná o čelní nakladač
ND5-060, paletizační vidle ND5-pv a sadu mulčovacích kladívek pro již pořízený svahový
mulčovač SVM-1300. Celková nabídková cena činí 101.400 Kč bez DPH. Rada města schválila
pořízení výše uvedené manipulační techniky od společnosti Agrosort Podivín s.r.o. dle
předložené nabídky.

38.18. Stanovisko Policie ČR – DI Břeclav k připojení sousední nemovitosti - zřízení
sjezdu na místní komunikaci p.č. 2748/16 v k.ú. Podivín v rámci novostavby truckparku
na pozemku p.č. 15/13, p.č. 15/12 a p.č. 15/5 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0851/2020
Usnesení : rada města vzala na vědomí a projednala stanovisko Policie ČR – DI Břeclav
k připojení sousední nemovitosti - zřízení sjezdu na místní komunikaci p.č. 2748/16 v k.ú.
Podivín v rámci novostavby truckparku na pozemku p.č. 15/13, p.č. 15/12 a p.č. 15/5 v k.ú.
Podivín č.j. MUP-0851/2020. Rada města konstatovala, že stanovisko nenahrazuje rozhodnutí
o připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu a rozhodla vyzvat investora k podání žádosti
o vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu.
38.19. Cenová nabídka společnosti Projekce inženýrských sítí s.r.o. ve věci zpracování
projektové dokumentace a inženýrské činnosti: „Podivín – ul. Hřbitovní, dopravní a
technická infrastruktura“
Usnesení : rada města schválila cenovou nabídku společnosti Projekce inženýrských sítí s.r.o.
ve věci zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti: „Podivín – ul. Hřbitovní,
dopravní a technická infrastruktura“. Cena celkem 245.000 Kč bez DPH.
38.20. Návrh na zapojení města Podivína do projektu na vybudování „Re-use centra“
Usnesení : rada města projednala návrh na zapojení do projektu obcí Dobrovolného svazku
Čistý Jihovýchod na vybudování „Re-use centra“. Projekt je financován z 85% dotace SFŽP.
Cílem projektu je instalace uzamykatelného a zastřešeného kontejneru na sběrném dvoře, kde
budou shromažďovány staré, ale stále funkční věci, které už doma lidé nepotřebují. Příjem
předmětů bude probíhat bezplatně. Poskytování občanům bude probíhat za symbolický
poplatek 10 – 50 Kč/ks. Rada města schválila zapojení města Podivína do projektu.
38.21. Návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330059657/001
č.j. MUP-0867/2020
Usnesení: rada města projednala návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
HO-014330059657/001 č.j. MUP-0867/2020 (akce: Podivín, Horní Valy, příp. NN, Pekařík
dotčený pozemek p.č. 721/1 v k.ú. Podivín). Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. HO-014330059657/001 se společností E.ON Distribuce a.s., Gerstnera 2151/6, 370
01 České Budějovice, IČ: 28085400, DIČ: CZ28085400 dle předloženého návrhu. Rada města
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
38.22. Revokace usnesení Rady města Podivína č. 34.5. ze dne 27.02. 2020 ve věci úhrady
faktury č. 2020-3 za provedené zednické práce – oprava objektu na ul. Palackého č.p. 423,
Podivín
Usnesení: rada města schválila revokaci usnesení Rady města Podivína č. 34.5. ze dne 27.02.
2020 ve věci úhrady faktury č. 2020-3 za provedené zednické práce – oprava objektu na ul.
Palackého č.p. 423, Podivín. Důvodem revokace usnesení je chybně uvedená výše ceny.
38.23. Úhrada za provedené zednické práce – oprava objektu na ul. Palackého č.p. 423,
Podivín
Usnesení: rada města projednala a schválila úhradu faktury č. 2020-3 za provedené zednické
práce – oprava objektu na ul. Palackého č.p. 423, Podivín. Cena k úhradě 70.221 Kč bez DPH.

38.24. Žádosti
38.24.1. Žádost o vyjádření k PD pro společný územní souhlas a ohlášení stavby č.j. MUP0845/2020
Usnesení: rada města schválila smlouvu o souhlasu se stavbou na pozemku obce (uložení
přípojky kanalizace, pozemek investora p.č. 124 v k.ú. Podivín, pozemek v majetku města p.č.
1932 v k.ú. Podivín – komunikace Boženy Němcové, Podivín), rada města vydává souhlas
s umístěním stavby (uložení přípojky kanalizace, pozemek investora p.č. 124 v k.ú. Podivín,
pozemek v majetku města p.č. 1932 v k.ú. Podivín – komunikace Boženy Němcové, Podivín),
rada města souhlasí s vydáním rozhodnutí zvláštního užívání místní komunikace (uložení
přípojky kanalizace), rada města souhlasí s vydáním rozhodnutí o připojení nemovitosti
zřízením sjezdu, rada města souhlasí s využitím vodoměrné šachty a provedení připojení
nemovitosti investora, rada města nesouhlasí s odpojením přípojky vody pro sběrný dvůr a trvá
na jejím zachování, rada města požaduje zachování odstavných ploch pro motorová vozidla,
rada města souhlasí s vybudováním chodníku dle přiložené PD s tím, že požaduje provedení
dle ČSN 73 6110. Při splnění těchto podmínek rada města souhlasí se společným územním
souhlasem a ohlášením stavby. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
38.24.2. Žádost společnosti PETADE s.r.o. o prodej pozemku p.č. 2823/24 v k.ú. Podivín
č.j. MUP-0781/2020
Usnesení : rada města projednala žádost společnosti PETADE s.r.o. o prodej pozemku p.č.
2823/24 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0781/2020. Součástí pozemku je vodovodní přivaděč. Rada
města rozhodla předložit žádost zastupitelstvu města s tím, že prodej pozemku nedoporučuje.
38.24.3. Žádost Základní školy Podivín o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.j.
MUP-0938/2020
Usnesení: rada města projednala žádost Základní školy Podivín o poskytnutí návratné finanční
výpomoci č.j. MUP-0938/2020. Důvodem žádosti je získání dotace na rekonstrukci a vybavení
učebny informatiky. Z důvodů podmínek vypořádání s dotací je zapotřebí projekt nejdříve
zafinancovat z vlastních zdrojů a následně po ukončení projektu bude tento teprve
profinancován. Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout návratnou finanční
výpomoc dle žádosti č.j. MUP-0938/2020.
38.24.4. Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy Podivín na
financování projektu „Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny – modernizace výuky
informatiky a informačních technologií“ MUP-0938/2020.
Usnesení: rada města projednala a schválila čerpání investičního fondu Základní školy Podivín
ve výši 230.000 Kč na financování oprav podlah (sborovna pro asistenty a serverovna) a
malování (PC učebna, sborovna, serverovna, chodby) dle žádosti č.j. MUP-0938/2020.
38.24.5. Žádost o částečné prominutí spotřeby vody způsobené poruchou na vodovodním
systému č.j. MUP-0920/2020
Usnesení: rada města projednala žádost nájemce nebytového prostoru o částečné prominutí
spotřeby vody způsobené poruchou na vodovodním systému č.j. MUP-0920/2020. Rada města
schválila prominutí spotřeby vody ve výši 50 % nákladů za rok 2019.

38.24.6. Žádost společnosti Fruta Podivín, a.s. o pronájem Městské haly Podivín č.j. MUP0923/2020
Usnesení : rada města vzala na vědomí žádost společnosti Fruta Podivín, a.s. o pronájem
Městské haly Podivín č.j. MUP-0923/2020 za účelem pořádání firemního večírku a rozhodla
pronajmout Městskou halu Podivín dle žádosti č.j. MUP-0923/2020. Žadatel uhradí nájemné
dle platného ceníku města. Rada města pověřuje starostu města uzavřením nájemní smlouvy.
38.25. Závěr
O usneseních rada města hlasovala a tato schválila.

Zapsal: 29.04 2020 Ing. Radim Mildner

Ověřovatel: Ing. Radim Holub

