Zápis
Z 58. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 12.2.2018 v 19:00 hod. v kanceláři
starosty, nám. Republiky 107
Přítomni:

Členové rady

Hosté

Marek Košut
Igor Antal
Eva Gréeová
Rostislav Silný
Soňa Petrjanošová

Omluveni
Celkový počet stran zápisu:
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Schůzi zahájil a řídil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut
Schůze byla zahájena v 19:00 hod.

Bod č. 1 programu - Zahájení, program 58. schůze rady městyse
58. 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 58. schůze rady městyse.
Navržen byl pan Ing. Igor Antal, který vyslovil s návrhem souhlas.

Program 58. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení, program 58. schůze rady
Kontrola zápisu, plnění úkolů
Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti – karneval
Žádost o zřízení sběrných míst - TextilEco
Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných
knihovnických služeb
MŠ – žádost o předchozí souhlas zřizovatele
k přislíbeným darům
Výše stočného 2018
Pavel Zugárek – stížnost
Žádost o pronájem nebytových prostor – Ing. Zugar
Smlouva o poskytnutí přístupu k síti Internet – Ing.
Sládek
Informace o provádění stavebních prací v roce 2018 –
Ing. Sládek
Stromy
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13.
14.
15.

Petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí
Zadávací dokumentace – obnova hřbitovní zdi
Zadávací dokumentace – BR4Závěr

Bod č. 2 programu - Kontrola zápisu, plnění úkolů
Usnesení jsou průběžně plněna.
Usnesení č. 2a/58/2018
Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí zápis z 57. schůze rady.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 2b/58/2018
Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí seznam usnesení rady, která nebyla zcela
splněna.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: průběžně splnit
Zodpovědná osoba: různé
Termín: různé
Rozpočtový dopad: různé

Bod č. 3 programu - Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti –
karneval
Rada městyse projednala oznámení Rodinného klubu Brouček, z.s. o konání akcí přístupné veřejnosti
– Dětský karneval, dne 18.2.2018 od 15.00 do 18.00 hodin v místní sokolovně.
Usnesení č. 3/58/2018
Rada městyse vzala na vědomí oznámení Rodinného klubu Brouček, z.s. o konání akcí přístupné
veřejnosti – Dětský karneval, dne 18.2.2018 od 15.00 do 18.00 hodin v místní sokolovně.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: není
Zodpovědná osoba: není
Termín: není
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 4 programu - Žádost o zřízení sběrných míst - TextilEco
Rada městyse projednala žádost společnosti TextilEco a.s. o zřízení sběrných míst na textil v naší obci.
Sběr použitého šatstva je řešen již stávajícími kontejnery, kdy jejich počet je dostačující.
Usnesení č. 4/58/2018
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Rada městyse vzala na vědomí žádost společnosti TextilEco a.s. o zřízení sběrných míst na textil
v naší obci.
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. 5 programu - Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných
knihovnických služeb
Rada městyse projednala návrh dodatku smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb
mezi Městysem Moravská Nová Ves (příjemce) a Městskou knihovnou Břeclav, p.o., Národních
hrdinů 9, 690 02 Břeclav. Předmětem smlouvy je zajištění nákupu a distribuce knihovních fondů
pořízených z prostředků obce. Městys se zavazuje uhradit částku 20 000,- Kč na nákup knih.
Usnesení č. 5/58/2018
Rada městyse schválila dodatek smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb mezi
Městysem Moravská Nová Ves (příjemce) a Městskou knihovnou Břeclav, p.o., Národních hrdinů 9,
690 02 Břeclav. Předmětem smlouvy je zajištění nákupu a distribuce knihovních fondů pořízených
z prostředků obce v roce 2018. Městys se zavazuje uhradit částku 20 000,- Kč na nákup knih.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila uzavřít smlouvu
Úkol: uzavřít smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího zasedání rady
Rozpočtový dopad: výdej 20 000,- Kč kryt §3314

Bod č. 6 programu - MŠ – žádost o předchozí souhlas zřizovatele
k přislíbeným darům
Rada městyse projednala žádost Mateřské školy Moravská Nová Ves o předchozí souhlas zřizovatele
k přislíbeným darům. Jedná se o částku 4.500,- Kč od firmy Pronachem s.r.o., středisko Moravská
Nová Ves.
Usnesení č. 6/58/2018
Rada městyse schválila Mateřské škole Moravská Nová Ves souhlas s přijetím daru ve výši 4.500,Kč od firmy Pronachem s.r.o., středisko Moravská Nová Ves.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není
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Bod č. 7 programu - Výše stočného 2018
Rada městyse projednala podklady k výši stočného pro rok 2018, zpracované RNDr. Miroslavem
Veselým a dále projednala výši stočného pro rok 2018.
Usnesení č. 7/58/2018
Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit výši stočného pro rok 2018 ve výši 26,- Kč
+ DPH.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: doporučuje ZA schválit
Úkol: předložit na zasedání ZA
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího zasedání ZA
Rozpočtový dopad: příjem ze stočného

Bod č. 8 programu – Pavel Zugárek – stížnost
Rada městyse projednala žádost odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České
republiky o vyjádření ke stížnosti p. Pavla Zugárka na nečinnost Městyse Moravská Nová Ves ve věci
odkoupení jeho pozemků. Stížnost stejného obsahu byla podána také Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje a také dříve samotnému městysi, kdy byla projednána usnesením č. 15/54/2017
ze dne 4.12.2017. Po opětovném projednání bude MVČR sděleno, že „K Vaší žádosti ze dne
12.2.2018 č.j. MV-10922-3/ODK-2018 sdělujeme, že předmětné pozemky parc.č. 3814/3, 2103/5, oba
v k.ú. Moravská Nová Ves jsou součástí souboru cca pěti desítek pozemků, které tvoří veřejné
prostranství městyse, nicméně v minulosti nebyly učiněny žádné kroky k jejich získání do majetku
obce. Jedná se zejména o ulice vystavěné v 60. a 70. letech minulého století. V letech 2011-2017 bylo
cca 70% těchto pozemků postupně vykoupeno, a to za cenu 58,- Kč/m2, kdy se jednalo o cenu
určenou znaleckým posudkem.
Pozemek parc.č. 3814/3 se nachází na ulici Vinohradní, kdy na jeho části o výměře 10m2 je položena
místní komunikace (komunikace je nadále v majetku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
p.o.) a na zbytku se nachází obratiště před vinicí pana Zugárka.
Pozemek parc.č. 2103/5 se nachází na ulici Na Výsluní, kdy na části o výměře 74m2 se nachází místní
komunikace, a na zbytku se nachází předzahrádka pana Zugárka a protějšího domu. V komunikaci je
taktéž uložena kanalizace v majetku městyse. V ostatních částech pozemku jsou uloženy sítě ostatních
správců – vodovod, plynovod, sdělovací kabely.
V roce 2015 v rámci projekční přípravy výstavby nové čistírny odpadních vod jsme učinili kroky
k vykoupení i pozemků na ulici Na Výsluní, kde se nachází i jeden z předmětných pozemků, kdy byla
uskutečněna jednání s panem Zugárkem. Ten trval na ceně stanovené znaleckým posudkem.
V mezidobí, došlo k navýšení odhadních cen nemovitostí, a zpracovaný ZP ze dne 4.9.2015 stanovil
cenu na 168,90 Kč/m2. Za tuto cenu byla přijata příslušná usnesení zastupitelstvem – 7/6/2015 a
8/6/2015. Před vyhotovením kupních smluv pan Zugárek zpochybnil kupní cenu, kdy dle jeho tvrzení
měla být cena stanovená ZP vyšší a to 190,80 Kč/m2. Toto tvrzená nijak nedoložil, a proto byla
jednání o prodeji ukončena. S odstupem času městys obnovil jednání i s navýšenou cenou (nijak
nedoloženou), kdy pan Zugárek nově požadoval prodej pouze částí pozemků pod komunikacemi, kdy
toto zdůvodnil zájmem na parkování na vlastních pozemcích. Na základě návrhů oddělovacích
geometrických plánů (zpracovaných městysem) ze dne 7.6.2017 byla přijato usnesení zastupitelstva č.
10/13/2017, kdy byl schválen odkup částí pozemků za cenu 190,80 Kč/m2. Před podpisem smluv byla
koupě opět zrušena, kdy pan Zugárek nově požadoval odprodej pozemku parc.č. 3814/3 v celé jeho
výměře, kdy důvodem je prodej i celé přilehlé vinice coby stavebního pozemku. Následně byla jednání
opět přerušena.
Dne 22.11.2017 bylo panem Zugárkem učiněno podání, kdy odstoupil od prodeje pozemků a
požadoval platbu nájemného. Toto podání bylo projednáno nejbližší schůzi rady městyse dne
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4.12.2017, kdy byla usnesením č. 15/54/2017 vzata toliko na vědomí, neboť byly z katastrálního úřadu
vyžádány potřebné listiny – nabývací tituly předmětných pozemků. Tyto listiny byly získány dne
14.12.2017, kdy z těchto listin vyplývá, že pozemek parc.č. 3814/3 získal pan Zugárek kupní
smlouvou ze dne 15.11.2003 (za cenu 5,72 Kč/m2) a pozemek parc.č. 2103/5 získal kupní smlouvou
ze dne 18.2.2015 (účinky vkladu 13.3.2015; za cenu 40,- Kč/m2). Z listin dále vyplývá, že pozemek
parc.č. 3814/3 byl nadto vytvořen až GP č. 1109-156/2003, vytvořeným pro účely smlouvy, kdy na
předešlých mapách pořízených při mapování v 70.letech 20.století, v meziválečném období a
v předminulém století se tento pozemek vůbec nenachází.
U pozemku parc.č. 3814/3 je podezření, že jeho existence může být chybou v evidenci nemovitostí.
Pozemek parc.č. 2103/5 je nadto vlastněn panem Zugárkem po dobu menší, než na kterou požaduje
platbu nájmu. Z uvedených důvodů byla otázka předložena zastupitelstvu na pracovní schůzi dne
23.1.2018 za účelem konzultace dalšího postupu, kdy bylo stanoveno, že u pozemku parc.č. 3814/3
bude dotazem na KN prověřen jeho vznik, kdy ZM nadále souhlasí s odkupem dle předešlých
přijatých usnesení, a to buď oba pozemky v celku anebo oba pouze pod komunikací.
Ze shora uvedeného je zřejmé, že pan Zugárek nabyl oba pozemky koupí, a to v době nedávné, kdy jak
komunikace, tak veškeré inženýrské sítě byly již v pozemcích uloženy. Pozemky jsou vedeny
v pasportu místních komunikací jako pozemky místních komunikací a v platném územním plánu jako
plochy Up a Ds, tedy plochy veřejných prostranství a dopravy. Pan Zugárek byl v době nabytí
předmětných pozemků seznámen s jejich využitím předmětných, což ostatně prohlašuje v kupních
smlouvách.
Navrhovaný nájemní vztah je tedy řešením nepřijatelných. V úvahu zde přichází koupě popřípadě,
zřízení služebností, kdy již pravděpodobně uběhla lhůta potřebná pro vydržení takových služebností.
O způsobu projednání byl pan Zugárek osobně opakovaně informován panem místostarostou, kdy se
také osobně účastnil některých zasedání ZM. O projednání podání ze dne 22.11.2017 doposud
písemně informován nebyl, neboť projednání věci nebylo doposud skončeno. Nelze tedy prozatím
předložit požadované listiny.
Ke způsobu a lhůtě projednání plně odkazujeme na stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2015, kde se zcela jednoznačně uvádí, že k vyřízení prosté žádosti, o
níž se v tomto případě jedná, není zákonem ustanoven žádný zvláštní způsob ani orgán k projednání a
lhůty jsou použity toliko podpůrně. Městys Moravská Nová Ves je přesvědčen, že žádost pana
Zugárka prozatím projednal zcela adekvátním způsobem, kdy byla projednána na nejbližší schůzi rady
a prozatím na neformální schůzi zastupitelstva, kdy řádné zasedání zastupitelstva prozatím neproběhlo.
Pro úplnost dodáváme, že požadavky pana Zugárka lze označit za neadekvátní, neboť pozemek parc.č.
2103/5 se nachází na ulici před jeho vlastním rodinným domem, tato ulice včetně komunikace a
inženýrských sítí byla postupně vystavěna v průběhu minulých cca 50 let, kdy pan Zugárek poté mohl
před cca 30 lety na svém, dříve prostém zemědělském pozemku, vystavět rodinný dům. Pan Zugárek
nikdy v minulosti nevnesl námitku proti budování sítí a komunikace na jeho pozemku, které nadto
samozřejmě využívá. Městys Moravská Nová Ves je přesvědčen, že adekvátní postup za zhodnocení
zemědělského pozemku a vytvoření stavebního, by byl bezúplatný převod pozemku pod komunikací
do majetku městyse. Nicméně i přesto je nadále ochoten pozemek za cenu stanovenou ZP odkoupit.
Nicméně v případě trvajícího nesouhlasu pana Zugárka s odprodejem, jsme ochotni podstoupit soudní
spor, kdy jeho předpokládaným výsledkem bude přikázání pozemku do vlastnictví městyse za náhradu
stanovenou ZP, popřípadě zřízení služebnosti, a to za náhradu, popřípadě jako vydrženou. Nájem jako
trvalé řešení vzniklé situace se jeví jako zcela nevhodné řešení pro faktický stav, kdy nelze
předpokládat, budoucí návrat pozemku do původního stavu. Předmětné pozemky již trvale budou
sloužit jako veřejná prostranství. Případné uložení povinnosti odstranit komunikaci a inženýrské sítě
z pozemků se jeví jako absurdní, kdy nejvíce dotčeným negativními následky takového patření by byl
především pan Zugárek.
Usnesení č. 8/58/2018
Rada městyse vzala na vědomí stížnost p. Pavla Zugárka na nečinnost Městyse Moravská Nová Ves
ve věci odkoupení jeho pozemků
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
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Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: sdělit stěžovateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 9 programu - Žádost o pronájem nebytových prostor – Ing. Zugar
Rada městyse projednala žádost Ing. Pavla Zugara, Pod Kostelem 670, Moravská Nová Ves o
pronájem nebytových prostor, nemovitosti bez č.p. v ul. Pod Kostelem, na pozemku parc.č. 879
(bývalá hasičská zbrojnice). Pronajatá nemovitost bude využita pro drobné podnikání.
(žádost č.j. 167/2018 ze dne 1.2.2018)
Usnesení č. 9/58/2018
Rada městyse schválila záměr pronájmu nemovitosti bez č.p. na pozemku parc.č. 879 (bývalá
hasičská zbrojnice), k.ú. Moravská Nová Ves.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: zveřejnit záměr
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 10 programu – Smlouva o poskytnutí přístupu k síti Internet – Ing.
Sládek
Rada městyse projednala návrh smlouvy o poskytnutí přístupu k síti Internet číslo MestysMNV-2 mezi
Městysem Moravská Nová Ves (zákazník/uživatel) a Tomášem Sládkem, Na Rynku 202, 691 55
Moravská Nová Ves (poskytovatel). Předmětem smlouvy je zajištění přístupu k síti Internet. Celková
cena je 1900,- Kč vč. DPH měsíčně. Důvodem aktualizace smlouvy je navýšení rychlosti připojení
v důsledku připojení na optický kabel. Výše úhrady zůstává beze změny. Na základě smlouvy jsou
připojeny objekty ÚM, knihovny, OPM, DPS, MŠ a části kamerového systému.
Usnesení č. 10/58/2018
Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o poskytnutí přístupu k síti Internet číslo MestysMNV-2 mezi
Městysem Moravská Nová Ves (zákazník/uživatel) a Tomášem Sládkem, Na Rynku 202, 691 55
Moravská Nová Ves (poskytovatel). Předmětem smlouvy je zajištění přístupu k síti Internet. Celková
cena je 1900,- Kč vč. DPH měsíčně.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: uzavřít smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: -1900 Kč/měsíc

Bod č. 11 programu - Informace o provádění stavebních prací v roce 2018 –
Ing. Sládek
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Rada městyse projednala informace Ing. Tomáše Sládka, Na Rynku 202, Moravská Nová Ves o
dalším pokračování stavebních prací projektu: „Páteřní trasa o rozvoj optické sítě v obci Moravská
Nová Ves“, kdy se předpokládá zahájení výkopových a instalačních prací od března do července 2018
a to postupně na ulicích Na Mlatě, Hliník, Kukvická, Josefovské Chalupy, instalace Dolní, Na Rynku,
Hlavní, U Trati, Medlov, Kovářská, Pod Kostelem, Lipová, V Zahradách, Jochovská, Na Řádku,
Anenská, Květná, Sadová, U Sokolovny, Jana Černého, Na Výsluní, Kamenná, Vinohradská, Pod
Náspem, Luční, Krátká.
Usnesení č. 11/58/2018
Rada městyse vzala na vědomí informace Ing. Tomáše Sládka, Na Rynku 202, Moravská Nová Ves o
dalším pokračování stavebních prací projektu: „Páteřní trasa o rozvoj optické sítě v obci Moravská
Nová Ves“
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. 12 programu – Žádost o pokácení stromů
Rada městyse projednala žádost Městyse Moravská Nová Ves o pokácení 2 ks stromů - Lípy, která má
ve výšce 80 cm nad zemí obvod kmene 195 cm a jedle, která má ve výšce 80 cm nad zemí odvod
kmene 153 cm. Stromy se nachází v k.ú. Moravská Nová Ves, v lokalitě hřbitova a je nutné jejich
pokácení z důvodu plánované výstavby zděného plotu. Je nutné požádat Úřad městyse Moravská Nová
Ves.
Usnesení č. 12/58/2018
Rada městyse schválila podání žádosti na Úřad městyse Moravská Nová Ves o pokácení 2 ks stromů Lípy, která má ve výšce 80 cm nad zemí obvod kmene 195 cm a jedle, která má ve výšce 80 cm nad
zemí odvod kmene 153 cm, oba stromy se nachází v k.ú. Moravská Nová Ves na místním hřbitově.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: podat žádost o pokácení
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 13 programu – Petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí
Rada městyse projednala otevřený dopis zastupitelům obcí – petici za spravedlivé odměny členů
volebních komisí - výzvu zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení odměn členů okrskových
volebních komisí z vlastního rozpočtu. Výše odměn je dána právními předpisy a není záležitostí
městyse tvrzenou nedostatečnou výši odměn narovnávat.
Usnesení č. 13/58/2018
Rada městyse vzala na vědomí otevřený dopis zastupitelům obcí – petici za spravedlivé odměny
členů volebních komisí - výzvu zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení odměn členů okrskových
volebních komisí z vlastního rozpočtu.
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H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: není
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: není
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 14 programu – Zadávací dokumentace – obnova hřbitovní zdi
Rada městyse projednala návrh zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na projekt
„Moravská Nová Ves – obnova hřbitovní zdi“, které zpracovala společnost Modrý projekt s.r.o., se
sídlem Slovácká 3223/83, Břeclav.
RM dále projednala návrh na oslovení přímo oslovených společností, kterým bude zaslána výzva
k podání nabídky a splnění kvalifikace. Osloveny budou: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ:
26285363, VHS Břeclav s.r.o., IČ: 42324149, Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ:25585142 U
Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ:25585142, F&K&B, a.s., Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav,
LIKOMSTAV MORAVA s.r.o., IČ: 29301483, Trávníky 502/23, Tvrdonice, RENOVA stavební a
obchodní společnost s.r.o., IČ:46992707, se sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín, Omega plus s.r.o.,
IČ:49445472, se sídlem Budovatelská 1345/1A, 691 41 Břeclav – Poštorná, STAVIKA s.r.o.,
IČ:49432991, se sídlem J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav, RaMu - Plus s.r.o., IČ: 26918951,
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., IČ: 46983309, Olistav s.r.o, Skryjova 1606/8, 614 00 Brno, Petr
Vykoukal, Moravská Nová Ves, Josefovské chalupy 25, HARMONY Lednice s.r.o. Břeclav,
Fibichova 3497/83, PSČ 690 02, IČ:04838149, Libor Bartoš, Břeclav, Ostrov 1685/12.
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. 14a/58/2018
Rada městyse schválila zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na projekt „Moravská
Nová Ves – obnova hřbitovní zdi“.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 14b/58/2018
Rada městyse schválila seznam nejméně 5 přímo oslovených společností, kterým bude zaslána výzva
k podání nabídky a splnění kvalifikace, kdy osloveni budou: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ:
26285363, VHS Břeclav s.r.o., IČ: 42324149, Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ:25585142 U
Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ:25585142, F&K&B, a.s., Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav,
LIKOMSTAV MORAVA s.r.o., IČ: 29301483, Trávníky 502/23, Tvrdonice, RENOVA stavební a
obchodní společnost s.r.o., IČ:46992707, se sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín, Omega plus s.r.o.,
IČ:49445472, se sídlem Budovatelská 1345/1A, 691 41 Břeclav – Poštorná, STAVIKA s.r.o.,
IČ:49432991, se sídlem J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav, RaMu - Plus s.r.o., IČ: 26918951,
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., IČ: 46983309, Olistav s.r.o, Skryjova 1606/8, 614 00 Brno, Petr
Vykoukal, Moravská Nová Ves, Josefovské chalupy 25, HARMONY Lednice s.r.o. Břeclav,
Fibichova 3497/83, PSČ 690 02, IČ:04838149, Libor Bartoš, Břeclav, Ostrov 1685/12.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 14c/58/2018
8

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. 15 programu – Zadávací dokumentace – BR4
Rada městyse projednala návrh zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na projekt
„Moravská Nová Ves – TI obytné zóny -. Lokalita BR4“, které zpracovala společnost Modrý projekt
s.r.o., se sídlem Slovácká 3223/83, Břeclav.
RM dále projednala návrh na oslovení přímo oslovených společností, kterým bude zaslána výzva
k podání nabídky a splnění kvalifikace. Osloveny budou: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., IČ:
46983309, STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ: 26285363, SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ:
48035599, VHS Břeclav s.r.o., IČ: 42324149, STRABAG a.s., IČ: 60838744. OHL-ŽS, a.s.
IČ:46342796, Burešova 938/17, 602 00 Brno, Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ:25585142 U Zbrojnice
588, 691 56 Hrušky, IČ:25585142, INSTA CZ s.r.o., IČ: 25374311, Jeremenkova 1142/42, 772 00
Olomouc, F&K&B, a.s., Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova
37, 690 01 Břeclav, EUROVIA CS, a.s., Závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, VHS plus,
Vodohospodářské stavby, s.r.o. tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou, LIKOMSTAV
MORAVA s.r.o., IČ: 29301483, Trávníky 502/23, Tvrdonice, UNISTAV CONSTRUCTION a.s., se
sídlemPříkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, Skanska se sídlem Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8 – Karlín, KALÁB - stavební firma, s.r.o. se sídlem Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00
Brno. 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. 15a/58/2018
Rada městyse schválila zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na projekt „Moravská
Nová Ves – TI obytné zóny -. Lokalita BR4“.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 15b/58/2018
Rada městyse schválila seznam nejméně 5 přímo oslovených společností, kterým bude zaslána výzva
k podání nabídky a splnění kvalifikace, kdy osloveni budou: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., IČ:
46983309, STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ: 26285363, SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ:
48035599, VHS Břeclav s.r.o., IČ: 42324149, STRABAG a.s., IČ: 60838744. OHL-ŽS, a.s.
IČ:46342796, Burešova 938/17, 602 00 Brno, Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ:25585142 U Zbrojnice
588, 691 56 Hrušky, IČ:25585142, INSTA CZ s.r.o., IČ: 25374311, Jeremenkova 1142/42, 772 00
Olomouc, F&K&B, a.s., Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova
37, 690 01 Břeclav, EUROVIA CS, a.s., Závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, VHS plus,
Vodohospodářské stavby, s.r.o. tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou, LIKOMSTAV
MORAVA s.r.o., IČ: 29301483, Trávníky 502/23, Tvrdonice, UNISTAV CONSTRUCTION a.s., se
sídlem
Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, Skanska se sídlem Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8 – Karlín, KALÁB - stavební firma, s.r.o. se sídlem Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00
Brno.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
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Usnesení č. 15c/58/2018
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. 16 programu - Závěr
58. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves byla ukončena dne 12.2.2018 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: 13.2.2018
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