Zápis
Z 52. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.11.2017 v 19:00 hod. v kanceláři
starosty, nám. Republiky 107
Přítomni:

Členové rady

Hosté

Marek Košut
Igor Antal
Eva Gréeová
Rostislav Silný
Soňa Petrjanošová

Omluveni
Celkový počet stran zápisu:

12

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

Bod č. 1 programu - Zahájení, program 52. schůze rady městyse
52. 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 52. schůze rady městyse.
Navržen byl pan Ing. Igor Antal, který vyslovil s návrhem souhlas.

Program 52. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

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

Zahájení, program 52. schůze rady
Kontrola zápisu, plnění úkolů
Zřízení věcného břemene – E.ON – Vaňková, Bolfíková
Zřízení věcného břemene – E.ON – příp. NN, Čermák
Žádost o schválení konání akce – Strašidýlkování
Žádost o schválení konání akce – Drakiáda
Žádost o schválení konání akce – Dívčí vínek
Žádost o schválení kulturní akce – Burza oblečení
ZŠ – žádost o schválení daru
ZŠ – úrazy žáků za říjen 2017
Příspěvek na Malovaný kraj
Žádost o schválení odstranění stromů parc.č. 1543/1,
2 ks tůje před domem č.p. 470, jedle před domem č.p. 562
DPS – snížení záloh
Směrnice XVII. – pravidla rozpočtového procesu pro
příspěvkové organizace
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Podání žádosti o změnu v rejstříku škol –MŠ
Zpráva o činnosti MŠ 2016/2017
Zpráva o činnosti ZŠ 2016/2017
Převod silnice od JMK Lesům ČR
Lokalita BR4
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/52/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí zápis ze 51. schůze rady.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 2b/52/2017
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 - Zřízení věcného břemene – E.ON – Vaňková,
Bolfíková
Rada městyse projednala návrh smlouvy č. HO-014330045695/001 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,rozš.DS,Vaňková,Bolfíková“ na pozemcích parc.č. 2103/1, 1203/8 v k.ú.
Moravská Nová Ves, které jsou v majetku městyse, a kdy odměna za zřízení VB je 2000,- Kč bez
DPH.
Usnesení č. 3/52/2017
Rada městyse schválila smlouvu č. HO-014330045695/001 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,rozš.DS,Vaňková,Bolfíková“ na pozemcích parc.č. 2103/1, 1203/8 v k.ú.
Moravská Nová Ves, které jsou v majetku městyse, a kdy odměna za zřízení VB je 2000,- Kč bez
DPH.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: uzavřít smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
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Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: + 2000 Kč

Bod č. 4 programu - Zřízení věcného břemene – E.ON – příp. NN, Čermák
Rada městyse projednala návrh smlouvy č. HO-014330045695/001 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
„Mor.N.Ves, Dolní,p.b.+příp.NN,Čermák“ na pozemcích parc.č. 292/1 v k.ú. Moravská Nová Ves,
které jsou v majetku městyse, a kdy odměna za zřízení VB je 2500,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 4/52/2017
Rada městyse schválila smlouvu č. HO-014330045695/001 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
„Mor.N.Ves, Dolní,p.b.+příp.NN,Čermák“ na pozemcích parc.č. 292/1 v k.ú. Moravská Nová Ves,
které jsou v majetku městyse, a kdy odměna za zřízení VB je 2500,- 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: - 2500 Kč

Bod č. 5 programu - Žádost o schválení konání akce – Strašidýlkování
Rada městyse projednala oznámení SDH Moravská Nová Ves o konání akcí přístupné veřejnosti Strašidýlkování, dne 29.10.2017 od 16 do 18 hodin, v tělocvičně ZŠ.
(žádost č.j. 1468/2017 ze dne 12.10.2017)
Usnesení č. 5/52/2017
Rada městyse vzala na vědomí oznámení SDH Moravská Nová Ves o konání akcí přístupné
veřejnosti - Strašidýlkování, dne 29.10.2017 od 16 do 18 hodin, v tělocvičně ZŠ.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: není
Zodpovědná osoba: není
Termín: není
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 6 programu - Žádost o schválení konání akce – Drakiáda
Rada městyse projednala oznámení SDH Moravská Nová Ves o konání akcí přístupné veřejnosti –
Soutěž s dráčkem Hasíkem – Hasičská drakiáda, dne 22.10.2017 od 15 do 18 hodin, na letišti (naproti
Supermarketu COOP) v Moravské Nové Vsi.
(žádost č.j. 1413/2017 ze dne 4.10.2017)
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Usnesení č. 6/52/2017
Rada městyse vzala na vědomí oznámení SDH Moravská Nová Ves o konání akcí přístupné
veřejnosti – Soutěž s dráčkem Hasíkem – Hasičská drakiáda, dne 22.10.2017 od 15 do 18 hodin, na
letišti (naproti Supermarketu COOP) v Moravské Nové Vsi.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: není
Zodpovědná osoba: není
Termín: není
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 7 programu - Žádost o schválení konání akce – Dívčí vínek
Rada městyse projednala oznámení Slováckého krúžku Moravská Nová Ves o konání akcí přístupné
veřejnosti – Dívčí vínek, dne 4.11.2017 od 19.00 do 03.00 hodin následujícího dne v místní
sokolovně.
(žádost č.j. 1455/2017 ze dne 11.10.2017)
Usnesení č. 7/52/2017
Rada městyse vzala na vědomí oznámení Slováckého krúžku Moravská Nová Ves o konání akcí
přístupné veřejnosti – Dívčí vínek, dne 4.11.2017 od 19.00 do 03.00 hodin následujícího dne 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. 8 programu - Žádost o schválení kulturní akce – Burza oblečení
Rada městyse projednala oznámení SDH Moravská Nová Ves o konání akcí přístupné veřejnosti –
Podzimní burza dětského oblečení od 18.10.2017 do 21.10.2017 od 16 do 18 hodin, v místní
sokolovně.
(žádost č.j. 1412/2017 ze dne 4.10.2017)
Usnesení č. 8/52/2017
Rada městyse vzala na vědomí oznámení SDH Moravská Nová Ves o konání akcí přístupné
veřejnosti – Podzimní burza dětského oblečení od 18.10.2017 do 21.10.2017 od 16 do 18 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
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Bod č. 9 programu - ZŠ – žádost o schválení daru
Rada městyse projednala žádost ZŠ Moravská Nová Ves o schválení předchozího souhlasu k přijetí
věcného daru (popelnice) v hodnotě 592,- Kč od firmy TESPRA Hodonín, s.r.o., Velkomoravská 91,
Hodonín. Dar bude použit jako příspěvek na konání školního plesu v únoru 2018.
Usnesení č. 9/52/2017
Rada městyse schválila ZŠ Moravská Nová Ves přijetí věcného daru (popelnice) v hodnotě 592,- Kč
od firmy TESPRA Hodonín, s.r.o., Velkomoravská 91, Hodonín. Dar bude použit jako příspěvek na
konání školního plesu v únoru 2018.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 10 programu – ZŠ – úrazy žáků za říjen 2017
Rada městyse projednala sdělení ZŠ Moravská Nová Ves o úrazech žáků za říjen 2017.
Usnesení č. 10/52/2017
Rada městyse vzala na vědomí sdělení ZŠ Moravská Nová Ves o úrazech žáků za říjen 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

Bod č. 11 programu - Příspěvek na Malovaný kraj
Rada městyse projednala žádost Malovaného kraje, z.s., se sídlem 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav o
finanční příspěvek 5000,- Kč na vydávání Malovaného kraje, nekomerčního národopisného a
vlastivědného časopisu Slovácko v roce 2018.
(žádost č.j. 1556/2017 ze dne 27.10.2017)
Usnesení č. 11a/52/2017
Rada městyse schválila poskytnutí finančního příspěvku Malovanému kraji, z.s., se sídlem 17.
listopadu 1a, 690 02 Břeclav ve výši 5000,- Kč na vydávání Malovaného kraje, nekomerčního
národopisného a vlastivědného časopisu Slovácko v roce 2018.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
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Usnesení č. 11b/52/2017
Rada městyse doporučila ZM uvolnit v rozpočtu na rok 2018 částku 5 000,- Kč na poskytnutí
finančního příspěvku Malovanému kraji, z.s., se sídlem 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav na vydávání
Malovaného kraje.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: poskytnout příspěvek, dát do rozpočtu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: -5000 Kč

Bod č. 12 programu - Žádost o schválení odstranění stromů parc.č. 1543/1,
2 ks tůje před domem č.p. 470, jedle před domem č.p. 562
Rada městyse projednala žádost pana Ondřeje Galana, Na Hradbách 60, 692 01 Mikulov o pokácení
stromu jehličnanu na pozemku p. č. 1543/1 ve vlastnictví Městyse Moravská Nová Ves, v k.ú.
Moravská Nová Ves. Strom ve výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene menší než 80 cm.
(žádost č. 1547/2017 ze dne 22.10.2017)
Usnesení č. 12a/52/2017
Rada městyse schválila pokácení stromu jehličnanu na pozemku p. č. 1543/1 ve vlastnictví Městyse
Moravská Nová Ves, v k.ú. Moravská Nová Ves. Strom ve výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene
menší než 80 cm.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není
Rada městyse projednala žádost paní Marie Duchoslavové, bytem na ul. Vítězství 885 o pokácení 2 ks
tůjí před domem č.p. 470, ul. U Trati. Jedna tůje má ve 130 cm nad zemí obvod kmene 128 cm a
druhá 116 cm. Je třeba, aby městys podal žádost o pokácení stromu Úřadu městyse Moravská Nová
Ves, který vydá povolení k pokácení ve správním řízení.
Usnesení č. 12b/52/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení 2 ks tůjí před domem č.p. 470,
ul. U Trati.
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

Rada městyse projednala žádost Aleny Večerkové, bytem na Mlatě 562, o pokácení jedle před domem
čp. 562, ul. Na Mlatě. Strom ve výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene 90 cm. Je třeba, aby městys
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podal žádost o pokácení stromu Úřadu městyse Moravská Nová Ves, který vydá povolení k pokácení
ve správním řízení.
Usnesení č. 12c/52/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení 1 ks jedle před domem čp.
562, ul. Na Mlatě.
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
Rada městyse projednala podnět k odstranění dvou ks stromů – smrk – na ulici Dolní na pozemku
parc.č. 64/1, před pozemkem parc.č 110 v k.ú. Moravská Nová Ves. Stromy v bezprostřední blízkosti
habrového stromořadí. Výsadba je přehuštěná, stromy se vzájemně vytlačují. Oba stromy mají obvod
kmene 94cm.
Usnesení č. 12d/52/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení 2 ks smrků před pozemkem
parc.č. 110, ul. Dolní.
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
Rada městyse projednala podnět k odstranění dvou ks stromů – smrk – na ulici Dolní na pozemku
parc.č. 64/1, před pozemkem parc.č 30 v k.ú. Moravská Nová Ves. Stromy jsou prakticky uschlé.
Jeden strom má obvod 103cm a druhý 78cm.
Usnesení č. 12e/52/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení 1 ks smrku před pozemkem
parc.č. 30, ul. Dolní.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 12f/52/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves schválila pokácení 1 ks smrku před pozemkem parc.č. 30, ul.
Dolní.
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
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Rada městyse projednala podnět k odstranění dvou ks stromů – tůje – na ulici U Sokolovny na
pozemku parc.č. 1859/1, před pozemkem parc.č 1865/1 v k.ú. Moravská Nová Ves. Strom je přerostlý
a dotýká se přilehlého domu a poškozuje fasádu. Obvod kmene do 80cm.
Usnesení č. 12g/52/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves schválila pokácení 1 ks tůje na pozemku 1859/1 před pozemkem
parc.č. 1865/1 ul. U Sokolovny
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
Rada městyse projednala podnět k odstranění 1 ks stromu – borovice – na ulici Na Rynku na pozemku
parc.č. 64/1, před pozemkem parc.č 182 v k.ú. Moravská Nová Ves. Strom je přerostlý a poškozuje
komunikaci. Obvod kmene do 80cm.
Usnesení č. 12h/52/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves schválila pokácení 1 ks borovice před pozemkem parc.č. 182, ul.
Na Rynku.
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
Rada městyse projednala podnět k odstranění dvou ks stromů – smrky – na ulici Pod Náspem na
pozemku parc.č. 2679/1 v k.ú. Moravská Nová Ves. Stromy jsou uschlé.
Usnesení č. 12i/52/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení 2 ks stromů – smrky - na
pozemku 2679/1. ul. Pod Náspem
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 - DPS – snížení záloh
Rada městyse projednala návrh na snížení záloh na dodávku tepla a teplé vody pro obyvatele DPS, ul.
Luční 590 na 1000,- Kč měsíčně, a to od 1.1.2018. Návrh je podán z toho důvodu, že přeplatky se
pohybují ve výši 9 – 10 tis. Kč a často přesahují limit v pokladně.
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Usnesení č. 13/52/2017
Rada městyse schválila snížení záloh na dodávku tepla a teplé vody obyvatelům DPS, ul. Luční 590,
Moravská Nová Ves na 1000,- Kč měsíčně, a to od 1.1.2018.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: upravit nájemní smlouvy
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 14 programu – Směrnice XVII. – pravidla rozpočtového procesu pro
příspěvkové organizace
Rada městyse projednala návrh Směrnice XVII. Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové
organizace zřízené Městysem Moravská Nová Ves.
Usnesení č. 14/52/2017
Rada městyse schválila Směrnici XVII. Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace
zřízené Městysem Moravská Nová Ves.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: zveřejnit
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 15 programu - Podání žádosti o změnu v rejstříku škol –MŠ
Rada městyse projednala žádost MŠ o změnu údajů v rejstříku škol – týká se zvýšení nejvyššího
povoleného počtu stravovaných z 340 na 380.
Usnesení č. 15a/52/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 12/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje podání žádosti o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní jídelnu, jejíž činnost vykonává
příspěvková organizace Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, která se týká zvýšení
nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 340 na 380 s účinností od 4.9.2017.
Usnesení č. 15b/52/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 12/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ukládá starostovi Městyse Moravská
Nová Ves Mgr. Bc. Marku Košutovi podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje, odbor školství.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
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Rozhodnutí: schválila
Úkol: podat žádost o změnu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 16 programu - Zpráva o činnosti MŠ 2016/2017
Rada městyse projednala Zprávu o činnosti MŠ Moravská Nová Ves 2016/2017.
Usnesení č. 16/52/2017
Rada městyse vzala na vědomí Zprávu o činnosti MŠ Moravská Nová Ves 2016/2017.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: není
Zodpovědná osoba: není
Termín: není
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 17 programu - Zpráva o činnosti ZŠ 2016/2017
Rada městyse projednala Zprávu o činnosti ZŠ Moravská Nová Ves 2016/2017.
Usnesení č. 17/52/2017
Rada městyse vzala na vědomí Zprávu o činnosti ZŠ Moravská Nová Ves 2016/2017.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: není
Zodpovědná osoba: není
Termín: není
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 18 programu – Převod silnice od JMK Lesům ČR
Rada městyse projednala podnět k majetkoprávnímu vypořádání vztahů ke komunikaci č. III/05526
Moravská Nová Ves – Kopčany. Tato komunikace je opakované ze strany Jihomoravského kraje,
nabízena k převodu městysi, neboť je pro něj nadbytečná. Ji neplní funkce regionální cestní sítě, neboť
již nikam nevede. Městys se touto otázkou opakovaně zabýval, kdy by převod odmítnut, neboť oprava
a údržba komunikace je velkou finanční zátěží. Pro městys má tato komunikace význam pouze
z hlediska rozvoje turistiky, neboť jsou po ní vedeny cyklistické trasy. Bohužel zde není možné
vyloučit ostatní těžkou dopravu (zejména Lesy ČR, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., MND, a.s.,
Povodí Moravy, místní zemědělci, atd.). O převod projevili zájem Lesy ČR. Mezi organizacemi Lesy
ČR a JMK, z ne zcela pochopitelného, důvodu není možný bezúplatný převod. Lze jej však uskutečnit
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prostřednictvím městyse. Dle sdělení Finančního úřadu Břeclav nepředstavuje tato operace pro městys
žádný daňový náklad, resp. je městys 100% příjemcem případně odvedených daňových nákladů. Lesy
ČR přislíbily opravu komunikace nejméně v rozsahu po tzv. Anglickou alej. Budou uzavřeny dvě
smlouvy, kterými bude zajištěn převod komunikace z JMK na městys a poté navazující převod na
Lesy ČR.
Usnesení č. 18/52/2017
Rada městyse doporučila ZM schválit podání žádosti o převod komunikace č. III/05526 Moravská
Nová Ves – Kopčany u majetku Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, brno do majetku
městyse, kdy tato komunikace bude následně převedena společnosti Lesy ČR, s.p., Přemyslova
1106/19, Hradec Králové.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: doporučila ZM
Úkol: předložit ZM
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: dle dohody s JMK
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 19 programu – Lokalita BR4
Rada městyse projednala návrh podmínek pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou
zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území,
zejména ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby,
objemy a tvary zástavby, intenzitu využití pozemků). Jedná se o podklad pro zpracování územní
studie, která bude zpracována Ing. arch. Milanem Hučíkem, AR projekt, s.r.p., Hviezdoslavova 29,
Brno. Atelier je zpracovatelem obdobných studií pro některé z okolních obcí a také našeho územního
plánu. Podmínky uvedené v územní studii budou pro budoucí stavebníky v lokalitě BR4 závazné.
Podmínky jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Usnesení č. 19/52/2017
Rada městyse schválila podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty
do staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména
ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary
zástavby, intenzitu využití pozemků) v lokalitě BR4.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: předat zpracovateli ÚS
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání RM
Rozpočtový dopad: není
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Bod č. 20 programu - Závěr
52. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves byla ukončena dne 6.11.2017 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: 10.11.2017
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