Zápis
Z 50. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 2.10.2017 v 19:00 hod. v kanceláři
starosty, nám. Republiky 107
Přítomni:

Členové rady

Hosté

Marek Košut
Igor Antal
Eva Gréeová
Rostislav Silný
Soňa Petrjanošová

Jan Toman
Ivana Tomanová
Jiří Fila
Zdeňka Hřebačková

Omluveni
Celkový počet stran zápisu:

9

Schůzi zahájil a řídil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut
Schůze byla zahájena v 19:00 hod.

Bod č. 1 programu - Zahájení, program 50. schůze rady městyse
50. schůzi Rady městyse Moravská Nová Ves zahájil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut.
Oznámil přítomnost 5 členů rady. Zapisování se ujal starosta.
Starosta vyzval radní, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 50. schůze rady městyse.
Navržen byl pan Ing. Igor Antal, který vyslovil s návrhem souhlas.

Program 50. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení, program 50. schůze rady
Kontrola zápisu, plnění úkolů
Zřízení věcného břemena – E.ON - Poláchová
Žádost o povolení vybudování parkovacího místa – Petr Příkazský
ZŠ – Žádost o schválení změny v rejstříku škol
Žádost o kompenzaci – Zdeněk Kalužík
VaK – informace o vkládání majetku do a.s.
Cenová nabídka na zpracování PD + VŘ – soc. zařízení v MŠ
Žádost o odstranění dřevin – p. Otáhalová
Agromoravia
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – M. Štětinová
Aukce energií na rok 2018
Divadelní představení
Žádost o proplacení nákladů na opravu komunikace
Ceník za umístnění volebních plakátů
Podnět k pořádaní akcí pro veřejnost - Vinaříček
Závěr
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Bod č. 2 programu - Kontrola zápisu, plnění úkolů
Usnesení jsou průběžně plněna.
Usnesení č. 2a/50/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí zápis ze 49. schůze rady.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 2b/50/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí plnění usnesení rady, která nebyla doposud
splněna.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: průběžně plnit
Zodpovědná osoba: různé
Termín: různé
Rozpočtový dopad: různé

Bod č. 3 programu - Zřízení věcného břemena – E.ON - Poláchová
Rada městyse projednala návrh smlouvy č. HO-014330045103/002 o zřízení věcného břemene mezi
společností E.On Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako budoucím
oprávněným a městysem jako budoucím povinným, kdy předmětem smlouvy je umístnění stavby
„Moravská Nová Ves,Na Mlatě,příp.kNN,Poláchová“ na pozemcích parc.č. 1543/1 v k.ú. Moravská
Nová Ves, které jsou v majetku městyse, a kdy odměna za zřízení VB je 1350,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 3/50/2017
Rada městyse schválila uzavřít smlouvu č. HO-014330045103/002 o zřízení věcného břemene mezi
společností E.On Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako budoucím
oprávněným a městysem jako budoucím povinným, kdy předmětem smlouvy je umístnění stavby
„Moravská Nová Ves,Na Mlatě,příp.kNN,Poláchová“ na pozemcích parc.č. 1543/1 v k.ú. Moravská
Nová Ves, které jsou v majetku městyse, a kdy odměna za zřízení VB je 1350,- Kč bez DPH.

H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: uzavřít smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: - 1350 Kč

Bod č. 4 programu - Žádost o povolení vybudování parkovacího místa –
Petr Příkazský
Rada městyse projednala žádost Petra Příkazského, Medlov 334, Moravská Nová Ves, o povolení
vybudování parkovacího místa o rozměrech 6 m x 3 m před rodinným domem č. 334.
(žádost č.j. 1285/2017 ze dne 11.9.2017)
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Usnesení č. 4/50/2017
Rada městyse schválila panu Petru Příkazskému, Medlov 334, Moravská Nová Ves, vybudování
parkovacího místa o rozměrech 6 m x 3 m před rodinným domem č. 334.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příští schůze rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 5 programu - ZŠ – Žádost o schválení změny v rejstříku škol
Rada městyse projednala žádost Základní školy Moravská Nová Ves o schválení změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení, a to výmaz míst, kde se uskutečňuje vzdělávání -výmaz
adresy Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107 a Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 117
pro školní družinu.
Usnesení č. 5a/50/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní družinu a školní klub, jejichž činnosti
vykonává příspěvková organizace Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace, která
se týká:
- výmazu míst, kde se uskutečňuje vzdělávání ve školní družině na adresách náměstí Republiky
č.p. 107 a Náměstí Republiky 117
- výmazu místa, kde se uskutečňuje vzdělávání v školním klubu na adrese náměstí Republiky
117
s účinností od 1. 10. 2017.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není
Usnesení č. 5b/50/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Základní škola
Moravská Nová Ves k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor
školství.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: pověřuje ředitelku ZŠ
Úkol: pověřit ředitelku ZŠ
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 6 programu - Žádost o kompenzaci – Zdeněk Kalužík
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Rada městyse Moravská Nová Ves projednala žádost pana Zdeňka Kalužíka, bytem U Trati 41,
Moravská Nová Ves, který žádá o majetkové vypořádání pozemků kolem jeho domu. V minulosti byl
donucen posunout stavbu svého RD na pozemku parc.č. 748 směrem do ulice do pozemku parc.č.
710/1, aniž byla zastavěná část pozemku převedena do jeho vlastnictví. Současně byla v rámci oprav
komunikace na ulici Polní část jeho pozemku parc.č. 757/1 zpevněna jako komunikace a taktéž zde
byly umístněny sloupy veřejného osvětlení. Žadatel vyhotoví geometrický plán zastavěné části
pozemku parc.č. 710/1, která bude následně směněna za část pozemku parc.č. 757/1, která bude nadále
sloužit jako veřejné prostranství.
(žádost č.j. 1366/2017 ze dne 25.9.2017)
Usnesení č. 6/50/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí žádost pana Zdeňka Kalužíka, bytem U Trati 41,
Moravská Nová Ves, který žádá o majetkové vypořádání pozemků kolem jeho domu.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: sdělit žadateli, zpracovat geom. plán
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příští schůze rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 7 programu - VaK – informace o vkládání majetku do a.s.
Rada městyse projednala informace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, týkající se hlavních aspektů problematiky vkládání majetku do
akciové společnosti.
Usnesení č. 7/50/2017
Rada městyse vzala na vědomí informace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, týkající se hlavních aspektů problematiky vkládání majetku do
akciové společnosti.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: předat informace zastupitelstvu
Zodpovědná osoba: není
Termín: na příští zasedání zastupitelstva
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 8 programu - Cenová nabídka na zpracování PD + VŘ – sociální
zařízení v MŠ
Rada městyse projednala cenovou nabídku společnosti Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02
Břeclav na zpracování zadávací dokumentace + organizace výběrového řízení na obnovu soc. zařízení
v MŠ. Nabídková cena je 15.000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 8a/50/2017
Rada městyse schválila cenovou nabídku společnosti Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02
Břeclav na zpracování zadávací dokumentace + organizace výběrového řízení na obnovu soc. zařízení
v MŠ. Nabídková cena je 15.000,- Kč bez DPH.
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H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: zadat zakázku
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: - 15.000 Kč bez DPH
Rada městyse dále projednala návrh zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na projekt
„Opravu sociálního zařízení MŠ“, které zpracovala společnost Modrý projekt s.r.o.
RM dále projednala návrh na oslovení přímo oslovených společností, kterým bude zaslána výzva
k podání nabídky a splnění kvalifikace. Osloveny budou: STAVIKA s.r.o., IČ:49432991, se sídlem J.
Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav; RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ:46992707, se
sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín; Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ:25585142 U Zbrojnice 588,
691 56 Hrušky; STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ: 26285363, Měšťanská 3992/109, Hodonín;
Omega plus s.r.o., IČ:49445472, se sídlem Budovatelská 1345/1A, 691 41 Břeclav – Poštorná;
F&K&B, a.s. – stavební, projekční a obchodní společnost, IČO: 26 23 60 61; se sídlem Na Valtické
756/89, 691 41 Břeclav 4. RM dále projednala návrh na personální obsazení komise pro otevírání
obálek. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek bude složena z těchto zástupců: Marek
Košut, Igor Antal, Jakub Luňák (náhradníci Eva Gréeová, Petra Frýdková, Rostislav Silný).
Usnesení č. 8b/50/2017
Rada městyse schválila zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na projekt „Opravu
sociálního zařízení MŠ“.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 8c/50/2017
Rada městyse schválila seznam nejméně 5 přímo oslovených společností, kterým bude zaslána výzva
k podání nabídky a splnění kvalifikace, kdy osloveni budou: STAVIKA s.r.o., IČ:49432991, se sídlem
J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav; RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ:46992707, se
sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín; Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ:25585142 U Zbrojnice 588,
691 56 Hrušky; STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ: 26285363, Měšťanská 3992/109, Hodonín;
Omega plus s.r.o., IČ:49445472, se sídlem Budovatelská 1345/1A, 691 41 Břeclav – Poštorná;
F&K&B, a.s. – stavební, projekční a obchodní společnost, IČO: 26 23 60 61; se sídlem Na Valtické
756/89, 691 41 Břeclav 4.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 8d/50/2017
Rada městyse schválila personální obsazení komise pro otevírání obálek z těchto zástupců: Marek
Košut, Igor Antal, Jakub Luňák (náhradníci Eva Gréeová, Petra Frýdková, Rostislav Silný).
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: uveřejnit výzvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do zasedání komise
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 9 programu - Žádost o odstranění dřevin – p. Otáhalová
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Rada městyse opětovně projednala žádost paní Petry Otáhalové o povolení pokácení stromů rostoucích
mimo les, a to z důvodu stavby rodinného domu. Jedná se o 2 ks břízy, obvod kmene ve výšce 130 cm
nad zemí: 120 cm a 85 cm, parc. číslo 710/1, k.ú. Moravská Nová Ves. Je třeba, aby městys podal
žádost o pokácení stromů Úřadu městyse Moravská Nová Ves. Žadatelka již započala se stavbou.
Jedna z bříz se nachází v místě budoucího vjezdu do garáže. Druhá se nachází v místě, kde nepřekáží
vchodu ani vjezdu, a tudíž není důvod k jejímu kácení.
(žádost č.j. 1679/2015 ze dne 11.11.2015)
Usnesení č. 9/50/2017
Rada městyse schválila podání žádosti na Úřad městyse Moravská Nová Ves o pokácení 1 ks stromu
obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 120 cm, parc. č. 710/1, k.ú. Moravská Nová Ves (v místě
budoucího vjezdu do garáže).
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: podat žádost
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 10 programu – Agromoravia – pacht pozemků
Rada městyse projednala návrh dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě mezi společností Agromoravia, a.s.,
Anenská 1006, Moravská Nová Ves (pachtýř) a Městysem Moravská Nová Ves (propachtovatel).
Předmětem dodatku je pacht zemědělských pozemků parc.č. 2358/4, 2358/6, 2358/8, 2358/11,
2358/12, 2358/16, 2360/3, 2361, vše v k.ú. Hrušky.
(žádost č. 184/2017 ze dne 1.2.2017)
Usnesení č. 10/50/2017
Rada městyse schválila dodatek č.1 smlouvy k pachtovní smlouvě se společností Agromoravia, a.s.,
Anenská 1006, Moravská Nová Ves (pachtýř) a Městysem Moravská Nová Ves (propachtovatel), kdy
předmětem dodatku je pacht zemědělských pozemků parc.č. 2358/4, 2358/6, 2358/8, 2358/11,
2358/12, 2358/16, 2360/3, 2361, vše v k.ú. Hrušky.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: podepsat smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: příjem z pachtu

Bod č. 11 programu - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – M. Štětinová
Rada městyse projednala žádost Miloslavy Štětinové o prodloužení nájemní smlouvy v bytě č. 1
v budově Úřadu městyse Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107.
Usnesení č. 11/50/2017
Rada městyse schválila prodloužení nájemní smlouvy paní Miloslavě Štětinové v bytě č. 1 v budově
Úřadu městyse Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107 do 30.6.2018.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: prodloužit nájemní smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
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Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: příjem z nájmu

Bod č. 12 programu – aukce energií na rok 2018
Rada městyse projednala výsledky elektronické aukce na poptávku silové energie pro rok 2018.
Vítězem aukce s nejnižší nabídkou je opět společnost E.on. energie a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice.
Usnesení č. 12a/50/2017
Rada městyse schválila výběr dodavatele elektrické energie pro rok 2018, kterým je na základě
nejnižší nabídky společnost E.on. energie a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 12b/50/2017
Rada městyse schválila výběr dodavatele plynu pro rok 2018, kterým je na základě nejnižší nabídky
společnost E.on. energie a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: uzavřít smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad:

Bod č. 13 programu – divadelní představení
Rada městyse projednala podnět radní Evy Gréeové k uspořádání divadelního představení Lakomec
v předvedení Dvorního divadla. V rozpočtu je určena částka ve výši 50 000,- Kč na aktivity pro
seniory, která není doposud vyčerpána. Představení v ceně 12 000,- Kč by bylo uhrazeno městysem a
vstup by byl zdarma.
Usnesení č. 13/50/2017
Rada městyse schválila uspořádání divadelního představení Lakomec v předvedení Dvorního divadla,
kdy představení v ceně 12 000,- Kč by bylo uhrazeno městysem a vstup by byl zdarma.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sjednat přestavení
Zodpovědná osoba: starosta, p. Gréeová
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: kryto rozpočtem

Bod č. 14 programu – žádost o proplacení nákladů na opravu komunikace
Rada městyse projednala žádost pana Svatopluka Lana, bytem U Jordánky 1013, Moravská Nová Ves
o proplacení nákladů na opravu komunikace – výměnu silničních obrubníků, které vyměnil v rámci
výstavby parkovacích stání. Celkové náklady jsou 728,- Kč.
Usnesení č. 14/50/2017
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Rada městyse schválila vyplacení příspěvku ve výši 728,- Kč panu Svatopluku Lanovi, bytem
U Jordánky 1013, Moravská Nová Ves na proplacení nákladů na opravu komunikace – výměnu
silničních obrubníků, které vyměnil v rámci výstavby parkovacích stání.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: výdej kryt §komunikace

Bod č. 15 programu – ceník za umístnění volebních plakátů
Rada městyse projednala návrh ceníku za výlep volebních plakátů na tři k tomu určené plakátovací
plochy. Dle stanoviska Úřadu pro dohled nad financováním politických stran nemohou být tyto plochy
poskytnuty zdarma (obce nemohou poskytnout bezúplatné plnění politické straně), ale musí být
zpoplatněny. RM navrhuje cenu 50,- Kč za všechny plochy.
Usnesení č. 15/50/2017

Rada městyse schválila cenu za výlep volebních plakátů na tři k tomu určené plakátovací plochy.
Ve výši 50,- Kč včetně DPH za všechny plochy.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: vybrat poplatek
Zodpovědná osoba: pokladní
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: nelze stanovit

Bod č. 16 programu – Podnět k pořádání akcí pro veřejnost - Vinaříček
Rada městyse projednala podnět zástupců spolku Vinaříček o.s., se sídlem Polní 32, Moravská Nová
Ves, k pořádání akcí pro veřejnost, kdy u poslední jimi pořádané akce došlo ke sporům s ostatními
vinaři a majiteli vinných sklepů ve sklepních uličkách, zejména z důvodu záboru veřejného
prostranství, zeleně, kouře z přípravy občerstvení, či parkování. Městys Moravská Nová Ves toliko
bere na vědomí informaci o konání akce v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o stanovení
závazných podmínek pro pořádání a průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků. Řádný průběh nahlášené
akce nemá vliv na pravidla a omezení, která se na užití veřejného prostranství vztahují, a to zejména
ve vztahu k regulaci parkování a využití veřejné zeleně. V případě, že lze očekávat dopad akce na
veřejný pořádek, lze přistoupit k dočasné úpravě pravidel tak, aby nedocházelo k narušování veřejného
pořádku, kdy musí být především zvážen zájem a rozsah užití veřejného prostranství jednotlivými
uživateli. Na předmětnou akci bylo ohlášeno 150 návštěvníků, nicméně dle údajů pořadatele se akce
zúčastnilo více než 450 lidí. Nahlášený počet pořadatelů byl 6. Zajištění pořádku je především
povinností pořadatele veřejně přístupné akce, a to zejména domluvou s ostatními uživateli veřejného
prostoru, informovaností návštěvníků, organizací dopravy, zajištěním dostatečného počtu sociálních
zařízení, atd. Až v případě selhání je zajištění veřejného pořádku na orgánech veřejné moci.
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Zkušenosti z jiných, ještě masovějších akcí ukazují, že je možné uvedeným problémům zcela předejít,
neboť při těchto akcích ke zmiňovaným problémům nedochází.

Usnesení č. 16/50/2017
Rada městyse vzala na vědomí podnět zástupců spolku Vinaříček o.s., se sídlem Polní 32,
Moravská Nová Ves, k pořádání akcí pro veřejnost.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 17 programu – Závěr
50. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves byla ukončena dne 2.10.2017 ve 22 hodin.
……………………………………………..
Starosta Městyse Moravská Nová Ves

……………………………………………..
Místostarosta Městyse Moravská Nová Ves
(jiný radní)
Zpracoval a zapsal: Marek Košut
Ověřovatel: Ing. Igor Antal
Čistopis vyhotoven dne: 3.10.2017
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