MĚSTO PODIVÍN
Usnesení ze schůze rady města č. 10/2019 ze dne 4.4. 2019
Přítomni :

viz presenční listina

Ověřovatel: MUDr. Petra Vorlická
Program :

10.1. Kontrola úkolů
10.2. Rozpočtové opatření č. 3/2019
10.3. Schválení účetní závěrky za rok 2018 příspěvkové organizace: Základní
škola Podivín
10.4. Schválení účetní závěrky za rok 2018 příspěvkové organizace: Mateřská
škola Podivín
10.5. Schválení účetní závěrky za rok 2018 příspěvkové organizace: Školní
jídelna při Základní škole Podivín
10.6. Dohoda o převodu nájmu hrobového místa č. 250 mezi stávajícím
nájemcem a novým nájemcem č.j. MUP-0719/2019
10.7. Úhrada nákladů spojených s pořádáním výstavy „ Největší sbírka
otvíráků v ČR“
10.8. Cenová nabídka společnosti Šálek s.r.o. na pořízení zemědělské a
komunální techniky pro město Podivín
10.9. Ukončení nájemní smlouvy na byt v domě č.p. 965/4 na ulici Újezd
v Podivíně
10.10. Smlouva o nájmu bytu v domě č.p. 965/4 na ulici Újezd v Podivíně
10.11. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 12503426 č.j. MUP-0693/2019
10.12. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 12503430 č.j. MUP-0694/2019
10.13. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 12503408 č.j. MUP-0695/2019
10.14. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 12503403 č.j. MUP-0696/2019
10.15. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 12503168 č.j. MUP-0684/2019
10.16. Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 18/2018, č. 1/2019 – 5/2019
10.17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 252/2012 o nájmu hrobového místa č. 250
10.18. Cenová nabídka profesionální údržby tenisových kurtů
10.19. Oznámení společnosti GasNet o vstupu na nemovitost č.j. MUP0653/2019
10.20. Návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO014330053546/001 č.j. MUP-0706/2019
10.21. Návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO014330053547/001 č.j. MUP-0705/2019
10.22. Návrh na zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 25 v k.ú.
Podivín
10.23. Smlouva o dílo se spolkem Spolek vojenské historie Valtice, z.s.
10.24. Předvolání města Podivína Okresním soudem v Břeclavi ve věci
ustanovení opatrovnictví č.j. MUP-0587/2019

10.25. Smlouva o zpracování žádostí o dotaci, zajištění organizace výběrového
řízení a poskytování dotačního managementu
10.26. Protokol o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů“
10.27. Žádosti
10.28. Závěr
10.1. Kontrola úkolů
Splněno dle usnesení : 9.2. – 9.21.22..
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..
10.2. Rozpočtové opatření č. 3/2019
Usnesení: rada města projednala a schválila rozpočtové opatření č. 3/2019 k rozpočtu města
na rok 2019 dle předloženého návrhu. (viz příloha č. 1 - Návrh rozpočtového opatření č.
3/2019). Rozpočtové opatření bude v souladu s usnesením zastupitelstva města předloženo ke
kontrole zastupitelstvu města.
10.3. Schválení účetní závěrky za rok 2018 příspěvkové organizace: Základní škola
Podivín
Usnesení: rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace: Základní
škola Podivín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 230/23, 691 45 Podivín, IČ:
70285471. Rada města nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky. Rada města schválila hospodářský výsledek k 31. 12. 2018
ve výši Kč 5.921,11 a jeho převedení na rezervní fond.
10.4. Schválení účetní závěrky za rok 2018 příspěvkové organizace: Mateřská škola
Podivín
Usnesení: rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace: Mateřská
škola Podivín, příspěvková organizace, Sadová 864/4, 691 45 Podivín, IČ: 49963406. Rada
města nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky. Rada města schválila hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 ve výši Kč
91657,08 a jeho převedení na rezervní fond.
10.5. Schválení účetní závěrky za rok 2018 příspěvkové organizace: Školní jídelna při
Základní škole Podivín
Usnesení: rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace: Školní
jídelna při Základní škole Podivín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 230, 691 45
Podivín, IČ: 60680610. Rada města nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Rada města schválila hospodářský
výsledek k 31. 12. 2018 ve výši 25,82 Kč a jeho převedení na rezervní fond.

10.6. Dohoda o převodu nájmu hrobového místa č. 250 mezi stávajícím nájemcem a
novým nájemcem č.j. MUP-0719/2019
Usnesení : rada města projednala a schválila dohodu o převodu nájmu hrobového místa č. 250
mezi stávajícím nájemcem a novým nájemcem č.j. MUP-0719/2019.
10.7. Úhrada nákladů spojených s pořádáním výstavy „ Největší sbírka otvíráků v ČR“
Usnesení : rada města projednala a schválila úhradu nákladů do výše 12.000 Kč spojených
s pořádáním výstavy „ Největší sbírka otvíráků v ČR“. Město je spolupořadatelem výstavy.
Město souhlasí s užitím znaku města Podivína pro účely výstavy.
10.8. Cenová nabídka společnosti Šálek s.r.o. na pořízení zemědělské a komunální
techniky pro město Podivín
Usnesení : rada města projednala a schválila pořízení zemědělské a komunální techniky pro
město Podivín dle cenové nabídky společnosti Šálek s.r.o. v celkové ceně 1002659,24 Kč
s DPH.
10.9. Ukončení nájemní smlouvy na byt v domě č.p. 965/4 na ulici Újezd v Podivíně
Usnesení: rada města projednala a schválila ukončení nájemní smlouvy na byt č. 9 v domě
č.p. 965/4 na ulici Újezd v Podivíně. Rada města pověřuje starostu města podpisem ukončení.
10.10. Smlouva o nájmu bytu v domě č.p. 965/4 na ulici Újezd v Podivíně
Usnesení: rada města projednala a schválila smlouvu o nájmu bytu č. 9 v domě č.p. 965/4 na
ulici Újezd v Podivíně dle předloženého návrhu. Rada města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy. Rada města rozhodla informovat písemně nového nájemce, že bytové
družstvo Podruna není 100% vlastníkem bytového domu.
10.11. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12503426 č.j. MUP-0693/2019
Usnesení : rada města projednala a schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12503426 č.j. MUP-0693/2019 se společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ : 28085400.
Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
10.12. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12503430 č.j. MUP-0694/2019
Usnesení : rada města projednala a schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12503430 č.j. MUP-0694/2019 se společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ : 28085400.
Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
10.13. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12503408 č.j. MUP-0695/2019
Usnesení : rada města projednala a schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12503408 č.j. MUP-0695/2019 se společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ : 28085400.
Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.

10.14. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12503403 č.j. MUP-0696/2019
Usnesení : rada města projednala a schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12503403 č.j. MUP-0696/2019 se společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ : 28085400.
Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
10.15. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12503168 č.j. MUP-0684/2019
Usnesení : rada města projednala a schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12503168 č.j. MUP-0684/2019 se společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ : 28085400.
Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
10.16. Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 18/2018, č. 1/2019 – 5/2019
Usnesení: rada města projednala návrh na schválení smluv o nájmu hrobového místa č.
18/2018, č. 1/2019 – 5/2019 a tyto schválila. Rada města pověřuje uzavřením smluv starostu
města.
10.17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 252/2012 o nájmu hrobového místa č. 250
Usnesení: rada města projednala a schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 252/2012 o nájmu
hrobového místa č. 250. Rada města pověřuje místostarostu města uzavřením dodatku.
10.18. Cenová nabídka profesionální údržby tenisových kurtů
Usnesení : rada města projednala a schválila nabídku společnosti Umělky s.r.o. na zajištění
profesionální údržby tenisových kurtů v Podivíně v ceně 25.484 Kč bez DPH.
10.19. Oznámení společnosti GasNet o vstupu na nemovitost č.j. MUP-0653/2019
Usnesení : rada města vzala na vědomí oznámení společnosti GasNet o vstupu na nemovitost
č.j. MUP-0653/2019 s tím, že požaduje, aby oznamovatel po skončení prací uvedl pozemky
do původního stavu.
10.20. Návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330053546/001
č.j. MUP-0706/2019
Usnesení: rada města projednala návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
HO-014330053546/001 č.j. MUP-0706/2019. Rada města schválila Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. HO-014330053546/001 se společností E.ON Distribuce a.s., Gerstnera
21151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400, DIČ: CZ28085400 dle předloženého
návrhu. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
10.21. Návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330053547/001
č.j. MUP-0705/2019
Usnesení: rada města projednala návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
HO-014330053547/001 č.j. MUP-0705/2019. Rada města schválila Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. HO-014330053547/001 se společností E.ON Distribuce a.s., Gerstnera
21151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400, DIČ: CZ28085400 dle předloženého
návrhu. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.

10.22. Návrh na zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 25 v k.ú. Podivín
Usnesení: rada města schválila návrh na zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 25
v k.ú. Podivín. Návrh: pronájem na dobu určitou od 01.04. 2019 do 31.3. 2023, výměra 60
m2, nájemní cena Kč 140,-/m2/rok. Termín pro podávání nabídek do 16.5. 2019 do 12,00 hod..
10.23. Smlouva o dílo se spolkem Spolek vojenské historie Valtice, z.s.
Usnesení: rada města schválila smlouvu o dílo se spolkem Spolek vojenské historie Valtice,
z.s., se sídlem Hlohovec, Dědina 327, 69143, IČ: 00539627. Předmětem smlouvy je archivní
a historický výzkum fotografických a písemných materiálů o účasti rodáků města Podivín
v československých legiích v letech 1914 = 1920 a příprava pro jejich knižní zpracování do
publikace (ne)Zapomenutí legionářští „bráškové „ díl Velkobílovicko. Cena díla je sjednána
na konečnou částku 34.800 Kč. Rada města pověřuje uzavřením smlouvy starostu města.
10.24. Předvolání města Podivína Okresním soudem v Břeclavi ve věci ustanovení
opatrovnictví č.j. MUP-0587/2019
Usnesení: rada města projednala předvolání města Podivína Okresním soudem v Břeclavi ve
věci ustanovení opatrovnictví č.j. MUP-0587/2019. Město Podivín nesouhlasí s tím, aby
vykonávalo péči o osobu dle předvolání č.j. MUP-0587/2019. Rada města tímto zmocňuje
Mgr. Erika Janíka zastupováním města Podivína ve věci péče o osobu uvedenou v předvolání
s tím, že město Podivín nesouhlasí s výkonem opatrovnictví u osoby uvedené v předvolání.
10.25. Smlouva o zpracování žádostí o dotaci, zajištění organizace výběrového řízení a
poskytování dotačního managementu
Usnesení: rada města schválila smlouvu se společností ALNIO Group s.r.o., se sídlem
Kounicova 284/39, 602 00 Brno, IČ: 29305497, DIČ: CZ29305497 o zpracování žádostí o
dotaci, zajištění organizace výběrového řízení a poskytování dotačního managementu.
Předmětem smlouvy jsou služby spojené s dotačním titulem „Mokřad bažina v k.ú. Podivín“.
Rada města pověřuje uzavřením smlouvy starostu města.
10.26. Protokol o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů“
Usnesení: rada města vzala na vědomí protokol o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů“.
10.27. Žádosti
10.27.1. Žádost o povolení umístění reklamních poutačů č.j. MUP-0708/2019
Usnesení: rada města schválila umístění reklamních poutačů dle žádosti č.j. MUP-0708/2019.
Žadatel č.j. MUP-0708/2019 uhradí poplatek dle ceníku města Podivína.
10.27.2. Žádost o povolení úpravy obrubníků komunikace č.j. MUP-0705/2019
Usnesení : rada města projednala žádost o povolení úpravy obrubníků komunikace č.j. MUP0705/2019 a tuto schválila za podmínky vybudování odstavného stání. Odstavné stání bude
vybudováno 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).

10.27.3. Žádost společnosti NET4GAS, s.r.o. o vyjádření se ke stavbě „Vada k odkryvu
na plynovodu DN800 Břeclav – Hostim“ č.j. MUP-0616/2019
Usnesení : rada města projednala žádost společnosti NET4GAS, s.r.o. o vyjádření se ke
stavbě „Vada k odkryvu na plynovodu DN800 Břeclav – Hostim“ č.j. MUP-0616/2019 a
konstatovala, že město Podivín v zájmové lokalitě nevlastní žádné sítě.
10.27.4. Žádost o prodej pozemku v k.ú. Podivín č.j. MUP-0635/2019
Usnesení : rada města projednala žádost o prodej pozemku v k.ú. Podivín čj. MUP0635/2019. Rada města předkládá žádost k projednání na zasedání zastupitelstva města.
10.27.5. Žádost o prodej pozemku v k.ú. Podivín č.j. MUP-0620/2019
Usnesení : rada města projednala žádost o prodej pozemku v k.ú. Podivín čj. MUP0620/2019. Rada města předkládá žádost k projednání na zasedání zastupitelstva města.
10.27.6. Žádost o prodej pozemku v k.ú. Podivín č.j. MUP-0663/2019
Usnesení : rada města projednala žádost o prodej pozemku v k.ú. Podivín čj. MUP0663/2019. Rada města předkládá žádost k projednání na zasedání zastupitelstva města.
10.27.7. Žádost Města Podivína o výjimku z úpravy v Pravidlech pro financování
Usnesení : rada města projednala a schválila podání žádosti Města Podivína ve věci udělení
výjimky z úpravy v Pravidlech pro financování akce: „Podivín – chodníky ulice Komenského,
Poříčí, Rybáře, I. etapa“ ISPROFOND 5627510174. Žádost se podává Státnímu fondu
dopravní infrastruktury.
10.27.8. Žádost o změnu nájemní smlouvy č.j. MUP-0712/2019
Usnesení : rada města projednala žádost o změnu nájemní smlouvy č.j. MUP-0712/2019.
Rada města schválila ukončení stávající nájemní smlouvy dohodou k 30.4. 2019. rada města
schválila novou nájemní smlouvu dle skutečností uvedených v žádosti č.j. MUP-0712/2019.
Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
10.27.9. Žádost Loutkářského souboru Podivíni o prodloužení smlouvy o výpůjčce č.j.
MUP-0530/2019
Usnesení : rada města projednala a schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce s žadatelem
č.j. MUP-0530/2019 za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru. Rada města pověřuje
starostu města uzavřením dodatku č.1 smlouvy o výpůjčce.
10.27.10. Žádost ředitelky Mateřské školy Podivín o možnost uzavření Mateřské školy
Podivín č.j. MUP-0716/2019
Usnesení : rada města projednala žádost Mateřské školy Podivín č.j. MUP-0716/2019 o
možnost uzavření Mateřské školy Podivín od 01.08. 2019 do 31.8. 2019 a tuto schválila.
10.27.11. Žádost posilovny Gita Podivín o zapůjčení Městské haly Podivín č.j. MUP0664/2019
Usnesení : rada města projednala žádost posilovny Gita Podivín o zapůjčení Městské haly
Podivín č.j. MUP-0664/2019 a rozhodla zapůjčit městskou halu dle žádosti č.j. MUP0664/2019. Rada města schválila smlouvu o výpůjčce dle skutečností uvedených v žádosti č.j.
MUP-0664/2019. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.

10.27.12. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Podivína č.j. MUP-0521/2019 a
č.j. MUP-0621/2019
Usnesení: rada města projednala žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Podivína č.j.
MUP-0521/2019 a č.j. MUP-0621/2019. Rada města rozhodla předložit žádosti na zasedání
zastupitelstva města k případnému schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města.
10.27.13. Žádosti o zrušení hrobových míst č. 114 a č. 186 č.j. MUP-0668/2019 a č.j.
MUP-0669/2019
Usnesení: rada města projednala žádosti o zrušení hrobových míst č. 114 a č. 186 č.j. MUP0668/2019 a č.j. MUP-0669/2019 a schválila ukončení nájemních smluv č. 170/2023 a č.
171/2012 na hrobová místa na pohřebišti v Podivíně dohodou ke dni 30.4. 2019.
10.27.14. Žádost o koupi části pozemku p.č. 981 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0594/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o koupi části pozemku p.č. 981 v k.ú. Podivín č.j.
MUP-0594/2019 a tuto rozhodla předložit k posouzení stavební a dopravní komisi.
10.28. Závěr
O usneseních rada města hlasovala a tato schválila.

Zapsal: 4.4. 2019

Ing. Radim Mildner

Ověřovatel: MUDr. Petra Vorlická

