Zápis
Z 40. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.2.2017 v 19:00 hod. v kanceláři
starosty, nám. Republiky 107
Přítomni:

Členové rady

Hosté

Marek Košut
Igor Antal
Soňa Petrjanošová
Rostislav Silný
Eva Gréeová

Omluveni
Celkový počet stran zápisu: 10
Schůzi zahájil a řídil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut
Schůze byla zahájena v 19:00 hod.

Bod č. 1 programu - Zahájení, program 40. schůze rady městyse
40. 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 40. schůze rady městyse.
Navržen byl pan Ing. Igor Antal, který vyslovil s návrhem souhlas.

Program 40. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

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

Zahájení, program 40. schůze rady
Kontrola zápisu, plnění úkolů
Knihovna – dodatek ke smlouvě
Výpověď veřejnoprávní smlouvy
VŘ –rekonstrukce MK ul. Medlov
PD - Obnova hřbitovní zdi – Modrý projekt
PD + VŘ - Hala na sběrném dvoře – Modrý projekt
Žádost o pokácení stromu – p. Piskatý
Připomínky k přístavbě základní školy – L. Krejčová
Příkazní smlouva – rekonstrukce komunikace Medlov
MaD Projekt
Smlouva o právu provést stavbu – přístavba skladu
zahradního nářadí
Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti – Ples školy
Žádost o přidělení místa na hřbitově na pamětní desku
Jana Černého – Mgr. Bezchleba
Žádost o poskytnutí sponzorského daru – Biliculum
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Agromoravia – žádost o pronájem pozemků
Žádost o prodej pozemku – Netopilík Tomáš
Malovaný kraj – příspěvek
Žádost o vyvěšení vlaky pro Tibet
Rozvod optické sítě – Tomáš Sládek
Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti – Dětský
karneval
Závěr

Bod č. 2 programu - Kontrola zápisu, plnění úkolů
Usnesení jsou průběžně plněna. Přílohou zápisu je seznam usnesení rady, která nebyla dosud zcela
splněna.
Usnesení č. 2a/40/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí zápis z 39. schůze rady.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 2b/40/2017
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: splnit dle přiloženého seznamu
Zodpovědná osoba: různé
Termín: různé
Rozpočtový dopad: různé

Bod č. 3 programu – Knihovna – dodatek ke smlouvě
Rada městyse projednala návrh dodatku ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb
na rok 2017 mezi Městskou knihovnou Břeclav, Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav a Městysem
Moravská Nová Ves. Jedná se o nákup a distribuci knih pro městys za částku 20.000,- Kč.
(oznámení č. 186/2017 ze dne 2.2.2017)
Usnesení č. 3/40/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves schválila dodatek ke smlouvě mezi Městskou knihovnou Břeclav,
Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav a Městysem Moravská Nová Ves o poskytování odborných
knihovnických služeb na rok 2017.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: uzavřít smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: -20.000
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Bod č. 4 programu - Výpověď veřejnoprávní smlouvy
Rada městyse projednala výpověď veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku
výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městysem Moravská Nová
Ves a Městem Břeclav. Důvodem výpovědi je, že na základě zákona č. 370/20196 Sb. byl výkon
působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací přenesen zpět na ORP
(Město Břeclav).
(oznámení č. 143/2017 ze dne 25.1.2017)
Usnesení č. 4/40/2017
Rada městyse vzala na vědomí výpověď veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na
úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městysem Moravská
Nová Ves a Městem Břeclav.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: není
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: není
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 5 programu - VŘ – rekonstrukce MK ul. Medlov
Rada městyse schválila pořadí nabídek ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce MK
ul. Medlov“. Nabídky předložili (ceny včetně DPH): SWIETELSKY stavební, s.r.o., OZ Dopravní
stavby Morava, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ:48035599, ve výši 2.087.037,-Kč, kdy nabídka
byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, neboť nabídla za realizaci díla nejnižší cenu včetně DPH;
2. pořadí VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ:42324149 ve výši 2.150.793,99,Kč; 3. pořadí INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o., Martina Benky 12, 695 01 Hodonín,
IČ:46983309, ve výši 2.162.633,- Kč, 4. pořadí STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620
00 Brno, IČ:60838744, ve výši 3.258.109,73,-Kč.
Usnesení č. 5/40/2017
Rada městyse schválila pořadí nabídek na realizaci zakázky „Rekonstrukce MK ul. Medlov“, kdy
bylo stanoveno následující pořadí nabídek: 1) SWIETELSKY stavební, s.r.o., OZ Dopravní stavby
Morava, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ:48035599, ve výši 2.087.037,-Kč; 2) VHS Břeclav s.r.o.,
Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ:42324149 ve výši 2.150.793,99,-Kč; 3) INŽENÝRSKÉ
STAVBY HODONÍN, s.r.o., Martina Benky 12, 695 01 Hodonín, IČ:46983309, ve výši 2.162.633,Kč, 4) STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno, IČ:60838744, ve výši
3.258.109,73,-Kč.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: uzavřít smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: čeká se na rozhodnutí o přidělení dotace

Bod č. 6 programu – PD - Obnova hřbitovní zdi – Modrý projekt
Rada městyse projednala návrh smlouvy o dílo č. 120/17 mezi Městysem Moravská Nová Ves
(objednatel) a Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/82, 690 02 Břeclav (zhotovitel). Předmětem
smlouvy je zpracování PD pro provádění stavby a administrace dotačního titulu k akci Obnova
hřbitovní zdi. Cena díla 35.000,- Kč.
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Usnesení č. 6/40/2017
Rada městyse schválila smlouvu o dílo č. 120/17 mezi Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) a
Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/82, 690 02 Břeclav (zhotovitel), kdy předmětem smlouvy je
zpracování PD pro provádění stavby a administrace dotačního titulu k akci Obnova hřbitovní zdi a
cena díla je 35.000,- Kč.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: uzavřít smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: -35.000

Bod č. 7 programu – VŘ - Hala na sběrném dvoře – Modrý projekt
Rada městyse projednala návrh příkazní smlouvy č. 121/17 mezi Městysem Moravská Nová Ves
(objednatel) a Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/82, 690 02 Břeclav (zhotovitel). Předmětem
smlouvy je administrace a organizace VŘ na akci Hala na sběrném dvoře. Cena díla 58.000,- Kč.
Usnesení č. 7a/40/2017
Rada městyse schválila příkazní smlouvu č. 121/17 mezi Městysem Moravská Nová Ves (objednatel)
a Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/82, 690 02 Břeclav (zhotovitel), kdy předmětem smlouvy je
administrace a organizace VŘ k akci Hala na sběrném dvoře a cena díla 58.000,- Kč.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 7b/40/2017
Rada městyse schválila zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na projekt „Hala na
sběrném dvoře“.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 7c/40/2017
Rada městyse schválila seznam nejméně 5 přímo oslovených společností, kterým bude zaslána výzva
k podání nabídky a splnění kvalifikace, kdy osloveni budou: Kovotrend s.r.o. Tovární 402, 763 16
Fryšták, IČ: 63468581; Halové stavby s.r.o. Saidova 272/5, 620 00 Brno, IČ: 28314166;
Stavební
firma Zlín Ing. Pavel Gálík – GMP, Přehradní 238, 76316 Fryšták, IČ: 61722723; PKD, s.r.o.
Dělnická 413/V, Dačice 380 01, IČ: 62522523; BUILDSTEEL s.r.o., Mírová 1098/4, 693 01
Hustopeče, IČ: 27694321.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 7d/40/2017
Rada městyse schválila personální obsazení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek z těchto
zástupců: Marek Košut, Igor Antal, Ing. Petr Janulík, Jakub Luňák, Milan Veselý (náhradníci Petra
Frýdková, Eva Gréeová, Marcela Salajková, Rostislav Silný, Bohumír Bezchleba).
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. 8 programu - Žádost o pokácení stromu – p. Piskatý
Rada městyse projednala žádost pana Viktora Piskatého, U Jordánky 83, Moravská Nová Ves o
pokácení stromu – borovice na parcele č. 2022. Pozemek je v majetku paní Heleny Peřinové, bytem
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Kamenná 674, Moravská Nová Ves. RM není kompetentní k rozhodnutí o pokácení. Žádost bude
předána správnímu orgánu.
(žádost č. 232/2017 ze dne 15.2.2017)
Usnesení č. 8/40/2017
Rada městyse vzala na vědomí žádost pana Viktora Piskatého, U Jordánky 83, Moravská Nová Ves o
pokácení stromu – borovice na parcele č. 2022.
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. 9 programu - Připomínky k přístavbě základní školy – L. Krejčová
Rada městyse projednala připomínky paní Ludviky Krejčové, bytem Láz 87, Nové Syrovice
k přístavbě budovy Základní školy, kdy připomínky se týkají zejména vnikání uživatelů hřiště u
základní školy na zahradu paní Krejčové, kdy dochází k poškozování tam pěstovaných plodin. Je
požadováno zejména vybudování zdi v celé společné hranici. Dle stanoviska správního orgánu
(Městský úřad Břeclav) nepatří paní Krejčová do okruhu účastníků řízení o povolení přístavby
základní školy. V současné době bylo opraveno oplocení areálu. Sousední pozemek je volně přístupný
z ostatních stran, proto se lze domnívat, že vybudování zdi by nepřineslo požadovaný efekt. Obecní
policii bude uloženo zesílení dohledu nad dodržováním veřejného pořádku na hřišti.
(žádost č. 10/2017 ze dne 3.1.2017)
Usnesení č. 9/40/2017
Rada městyse vzala na vědomí připomínky paní Ludviky Krejčové, bytem Láz 87, Nové Syrovice
k přístavbě budovy Základní školy.
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. 10 programu - Příkazní smlouva – rekonstrukce komunikace
Medlov - MaD Projekt
Rada městyse projednala návrh příkazní smlouvy č. 008/2016 mezi Městysem Moravská Nová Ves
(objednatel) a MaD projekt s.r.o., Na Rynku 198, Moravská Nová Ves (zhotovitel). Předmětem
smlouvy je zpracování žádosti o dotaci na MMR na akci rekonstrukce místní komunikace na ulici
Medlov. Cena díla 20.000,- Kč.
Usnesení č. 10/40/2017
Rada městyse schválila příkazní smlouvu č. 008/2016 mezi Městysem Moravská Nová Ves
(objednatel) a MaD projekt s.r.o., Na Rynku 198, Moravská Nová Ves (zhotovitel). Předmětem
smlouvy je zpracování žádosti o dotaci na MMR na akci rekonstrukce místní komunikace na ulici
Medlov. Cena díla 20.000,- Kč.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: uzavřít smlouvu
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Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: -20.000

Bod č. 11 programu - Smlouva o právu provést stavbu – přístavba skladu
zahradního nářadí
Rada městyse projednala návrh smlouvy o právu provést stavbu mezi Městysem Moravská Nová Ves
(vlastník) a Janou Blažejovou, Lipová 261, Moravská Nová Ves (stavebník). Předmětem smlouvy je
souhlas vlastníka s umístěním stavby Přístavba skladu zahradního nářadí – č.p. 261, Moravská Nová
Ves na parcele č. KN 1165 ve vlastnictví Městyse Moravská Nová Ves. Stavba bude dodatečně
povolena povolovacím orgánem. Pozemek parc.č. 1165 je dále vhodné prodat paní Blažejové, neboť
se nachází v zahradě domu v jejím vlastnictví. Je nezbytné chválit záměr prodeje pozemku.
Usnesení č. 11a/40/2017
Rada městyse schválila smlouvu o právu provést stavbu mezi Městysem Moravská Nová Ves
(vlastník) a Janou Blažejovou, Lipová 261, Moravská Nová Ves (stavebník). Předmětem smlouvy je
souhlas vlastníka s umístěním stavby Přístavba skladu zahradního nářadí – č.p. 261, Moravská Nová
Ves na parcele č. KN 1165 ve vlastnictví Městyse Moravská Nová Ves.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: uzavřít smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není
Usnesení č. 11b/40/2017
Rada městyse schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 1165 v k.ú. Moravská Nová Ves.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: uveřejnit záměr
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 12 programu - Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti – Ples
školy
Rada městyse projednala oznámení Základní školy Moravská Nová Ves o konání veřejnosti přístupné
akce – Školní ples – dne 11.2.2017. Předpokládané ukončení 4:00 hodin dne následujícího. Akce je
zařazena do OZV o stanovení odlišné doby nočního klidu.
(oznámení č. 56/2017 ze dne 12.1.2017)
Usnesení č. 12/40/2017
Rada městyse vzala na vědomí oznámení Základní školy Moravská Nová Ves o konání veřejnosti
přístupné akce – Školní ples – dne 11.2.2017.
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
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Bod č. 13 programu - Žádost o přidělení místa na hřbitově na pamětní
desku Jana Černého
Rada městyse projednala žádost pana Mgr. Bohumíra Bezchleby, Na Výsluní 672, Moravská Nová
Ves o přidělení místa o rozměru cca 1m2 pro přesun pamětní desky věnované Janu Černému, která se
nyní nachází na bývalé budově obecního úřadu. Jedná se o evidované pietní místo věnované obětem
druhé světové války. Přesun a umístnění pietního místa podléhá úpravě zákona č. 122/2004 Sb., o
válečných hrobech a pietních místech, kdy umístnění podléhá souhlasu vlastníka nemovitosti.
Navrženo bylo umístnění na pozemku parc.č. 1057/3 na hřbitově mezi chodníkem a smuteční obřadní
síní. RM s tímto umístněním souhlasí.
(žádost č. 26/2017 ze dne 9.1.2017)
Usnesení č. 13/40/2017
Rada městyse schválila umístnění pamětní desky věnované Janu Černému na pozemek parc.č. 1057/3
na hřbitově mezi chodníkem a smuteční obřadní síní
H: 4 pro – 1 (Gréeová) proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 14 programu - Žádost o poskytnutí sponzorského daru – Biliculum
Rada městyse projednala žádost neziskové organizace BILICULUM, z.ú. o poskytnutí sponzorského
daru ve výši 10.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených především s dopravou klientů do stacionáře.
Organizace pomáhá dětem a dospělým s postižením.
(žádost č. 26/2017 ze dne 9.1.2017)
Usnesení č. 14/40/2017
Rada městyse neschválila neziskové organizaci BILICULUM, z.ú. poskytnutí sponzorského daru ve
výši 10.000,- Kč.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: neschválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 15 programu - Agromoravia – žádost o pacht pozemků
Rada městyse projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 14.12.2009 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. Je třeba zveřejnit záměr.
(žádost č. 184/2017 ze dne 1.2.2017)
Usnesení č. 15/40/2017
Rada městyse schválila záměr pachtu pozemků parc.č. 2358/3, 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: uveřejnit záměr
Zodpovědná osoba: starosta
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Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 16 programu - Žádost o prodej pozemku – Netopilík Tomáš
Rada městyse projednala žádost pana Tomáše Netopilíka, bytem Na Řádku 452, Moravská Nová Ves
o prodej pozemků v lokalitě Sv2 dle ÚPD, tj. parc.č. 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451 vše
v k.ú Moravská Nová Ves, a ta za účelem výstavby autoservisu.
Využití pozemků je částečně omezeno ochrannými pásmy vysokého napětí, sjezdem budoucí dálnice
D55, vodotečí a vodovodem. Bude zpracována studie zastavitelnosti lokality a poté uveřejněn záměr
prodeje využitelné části pozemků.
(žádost č. 156/2017 ze dne 26.1.2017)
Usnesení č. 16/40/2017
Rada městyse schválila zadání zpracování studie zastavitelnosti lokality Sv2, tj. pozemků parc.č.
1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, vše v k.ú Moravská Nová Ves,
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: zadat studii
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není znám

Bod č. 17 programu - Malovaný kraj – příspěvek
Rada městyse žádost občanského sdružení Malovaný kraj, 17. Listopadu 1a, 690 02 Břeclav na
vydávání Malovaného kraje, nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka v roce
2017 ve výši 5.000,- Kč. V rozpočtu Městyse je k tomuto účelu vyčleněna částka ve výši 4000,- Kč.
(žádost č.j. 1879/2016 ze dne 5.12.2016)
Usnesení č. 17a/40/2017
Rada městyse schválila občanskému sdružení Malovaný kraj, 17. Listopadu 1a, 690 02 Břeclav
příspěvek na vydávání Malovaného kraje, nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu
Slovácka v roce 2017 ve výši 4.000,- Kč.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: -4000 kryt §3399
Usnesení č. 17b/40/2017
Rada městyse zrušila usnesení Rady městyse Moravská Nová Ves č.10a/36/2016 a 10b/36/2016.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Bod č. 18 programu - Žádost o vyvěšení vlaky pro Tibet
Rada městyse projednala žádost o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, kterou iniciuje
Spolek Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1. Spolek Lungta žádá o připojení se k akci a to
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu.
(žádost č.j. 65/2017 ze dne 16.1.2017)
Usnesení č. 18/40/2017
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Rada městyse neschválila připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to prostřednictvím
vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: neschválila
Úkol: není
Zodpovědná osoba: není
Termín: není
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 19 programu - Rozvod optické sítě – Tomáš Sládek
Rada městyse projednala informaci Ing. Tomáše Sládka o připravovaných pracích na projektu „Páteřní
trasa a rozvod optické sítě v obci Moravská Nová Ves“. Od konce února 2017 proběhne výkop páteřní
linky od nádraží k ulici U sokolovny, výkop linky na ulici Vítězství, oprava poškozených chrániček na
ulici Dolní, realizace rozvodů v nové zástavbě a v ulici Medlov (v rámci probíhajících stavebních
prací). Narušená veřejná prostranství budou uvedena do původního stavu.
(oznámení č. 190/2017 ze dne 6.2.2017)
Usnesení č. 19a/40/2017
Rada městyse vzala na vědomí informaci o pokračování prací na projektu „Páteřní trasa a rozvod
optické sítě v obci Moravská Nová Ves“, kdy od konce února 2017 proběhne výkop páteřní linky od
nádraží po ulicích Hlavní, Kamenná, U Jordánky, U sokolovny, Vítězství, Dlážděná, oprava
poškozených chrániček na ulici Dolní, Na Rynku, realizace rozvodů v nové zástavbě za měšťankou a
v ulici Medlov.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 19b/40/2017
Rada městyse schválila koordinaci postupu při stavebních pracích na investičních projektech městyse,
při povolování vybudování vjezdů k rodinným domům a projektu „Páteřní trasa a rozvod optické sítě
v obci Moravská Nová Ves“.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělit stavebníkům, aby umožnili instalaci optické sítě do nových vjezdů
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: nelze určit
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 20 programu - Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti –
Dětský karneval
Rada městyse projednala oznámení RK Brouček, z.s. o konání veřejnosti přístupné akce – Dětský
karneval – dne 12.2.2017 od 15.00 do 15 hodin.
(oznámení č. 197/2017 ze dne 7.2.2017)
Usnesení č. 20/40/2017
Rada městyse vzala na vědomí oznámení RK Brouček, z.s. o konání veřejnosti přístupné akce –
Dětský karneval – dne 12.2.2017 od 15.00 do 15 hodin.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
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Rozpočtový dopad: není

Bod č. 21 programu - Závěr
40. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves byla ukončena dne 6.2.2017 v 22.00 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: 11.2.2017
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