Zápis
Z 46. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 5.6.2017 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:

8

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

Bod č. 1 programu - Zahájení, program 46. schůze rady městyse
46. 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 46. schůze rady městyse.
Navržen byl pan Ing. Igor Antal, který vyslovil s návrhem souhlas.

Program 46. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

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

Zahájení, program 46. schůze rady
Kontrola zápisu, plnění úkolů
MŠ – žádost o povolení výjimky z počtu dětí
Smlouva – VB – EON – zástavba za měšťanskou
Smlouva SFDI – Chodník na Rynku
ZŠ – Úrazy žáků
ZŠ – žádost o schválení daru
ZŠ – žádost o schválení vyřazení majetku
Smlouva o poskytnutí dotace z JMK – Den lidových
řemesel 2017
Žádost o poskytnutí podpory – Linka bezpečí
Záměr prodeje – Ranč Podluží
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Nešporovi
Žádost o změnu územního plánu
Žádost o pronájem a prodej pozemku
Hodnocení nabídek na přístavbu základní školy
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16.
17.

Stavení práce Medlov, sokolovna
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/46/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí zápis ze 45. schůze rady.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 2b/46/2017
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 - MŠ – žádost o povolení výjimky z počtu dětí
Rada městyse Moravská Nová Ves projednala žádost Mateřské školy Moravská Nová Ves o povolení
výjimky z počtu dětí přijatých ve školním roce 2017/2018, a to z 24 na 28 dětí ve třídě, tj. 112 dětí
v MŠ. Důvodem je zvýšený zájem rodičů o přijetí dítěte do MŠ.
(žádost čj. 785/2017 ze dne 5.6.2017)
Usnesení č. 3/46/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves schválila Mateřské škole Moravská Nová Ves povolení výjimky
z počtu dětí přijatých ve školním roce 2017/2018, a to z 24 na 28 dětí ve třídě, tj. 112 dětí v MŠ.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: informovat žadatele
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 4 programu - Smlouva – VB – EON – zástavba za měšťanskou
Rada městyse projednala návrh smlouvy č. 1030032707/001 o smlouvě budoucí 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..kNN Městys“ na pozemcích parc.č. 1543/1, 1717/43,
1717/41, 1717/40, 1717/39, 1717/112, 1717/116, 1717/116, 1717/118, 1717/119, 1717/120, 1717/121,
1717/122, 1717/123, 1717/124, 1717/125, 1717/126, 1717/127, 1717/128, 1717/129, 1717/130,
1717/131, 1717/132, 1717/133, 1717/134, 1866/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, které jsou v majetku
městyse, a kdy odměna za zřízení VB je 90.340,- Kč bez DPH.
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(návrh č. 706/2017 ze dne 16.5.2017)
Usnesení č. 4/46/2017
Rada městyse schválila smlouvu č. 1030032707/001 o smlouvě budoucí 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..kNN Městys“ na pozemcích parc.č. 1543/1, 1717/43, 1717/41,
1717/40, 1717/39, 1717/112, 1717/116, 1717/116, 1717/118, 1717/119, 1717/120, 1717/121,
1717/122, 1717/123, 1717/124, 1717/125, 1717/126, 1717/127, 1717/128, 1717/129, 1717/130,
1717/131, 1717/132, 1717/133, 1717/134, 1866/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, které jsou v majetku
městyse, a kdy odměna za zřízení VB je 90.340,- 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: +90.340 Kč bez DPH

Bod č. 5 programu - Smlouva SFDI – Chodník na Rynku
Rada městyse projednala návrh smlouvy č. 605/2017 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská
278, 190 00 Praha 9 (poskytovatel) a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce). Dotace se poskytuje
na akci „Moravská Nová Ves – Chodník v ul. Na Rynku“ ve výši 316.000,- Kč.
(oznámení č. 764/2017 ze dne 25.5.2017)
Usnesení č. 5/46/2017
Rada městyse schválila smlouvu č. 605/2017 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2017 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278,
190 00 Praha 9 (poskytovatel) a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce). Dotace se poskytuje na
akci „Moravská Nová Ves – Chodník v ul. Na Rynku“ ve výši 316.000,- Kč.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: Podepsat smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do dalšího jednání rady
Rozpočtový dopad: + 316.000,- Kč

Bod č. 6 programu - ZŠ – Úrazy žáků
Rada městyse projednala oznámení Základní školy Moravská Nová Ves o úraze žáka za měsíc duben
2017.
(oznámení č.j. 673/2017 ze dne 9.5.2017)
Usnesení č. 6/46/2017
Rada městyse vzala na vědomí oznámení Základní školy Moravská Nová Ves o úraze žáka za měsíc
duben 2017.
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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. 7 programu - ZŠ – žádost o schválení daru
Rada městyse projednala žádost Základní školy Moravská Nová Ves o předchozí souhlas k přijetí
finančního daru ve výši 2.000,- Kč od firmy Plavecká škola Delfín, ČSA 104, Břeclav.
Usnesení č. 7/46/2017
Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová Ves přijetí finančního daru ve výši 2.000,- Kč
od firmy Plavecká škola Delfín, ČSA 104, Břeclav.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: +2000

Bod č. 8 programu - ZŠ – žádost o schválení vyřazení majetku
Rada městyse Moravská Nová Ves projednala žádost Základní školy Moravská Nová Ves o schválení
vyřazení nepotřebného majetku, který se stal trvale nepotřebným (kopírovací stroj lineo 162 a rohož
dřevěná).
Usnesení č. 8/46/2017
Rada městyse Moravská Nová Ves schválila Základní škole Moravská Nová Ves vyřazení
nepotřebného majetku, který se stal trvale nepotřebným (kopírovací stroj lineo 162 a rohož dřevěná).
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. 9 programu - Smlouva o poskytnutí dotace z JMK – Den lidových
řemesel 2017
Rada městyse projednala návrh smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace z JMK na akci „Hudební a
taneční festival v rámci Dne lidových řemesel 2017“ v rámci projektu Den lidových řemesel. Dotace
je poskytnuta ve výši 135.000,- Kč.
Usnesení č. 9/46/2017
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Rada městyse schválila smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na akci „Hudební a taneční festival
v rámci Dne lidových řemesel 2017“ v rámci projektu Den lidových řemesel. Dotace je poskytnuta ve
výši 135.000,- Kč.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila uzavřít
Úkol: uzavřít smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: +135.000 Kč

Bod č. 10 programu - Žádost o poskytnutí podpory – Linka bezpečí
Rada městyse projednala žádost Linky bezpečí z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 o poskytnutí podpory
ve výši 10.000,- Kč na provoz Linky bezpečí z.s.
(žádost č.j. 638/2017 ze dne 3.5.2017)
Usnesení č. 10/46/2017
Rada městyse schválila poskytnutí podpory ve výši 10.000,- Kč na provoz Linky bezpečí z.s.
H: 1 pro - 4 proti - 0 zdržel se
E. Gréeová

Rozhodnutí: neschválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 11 programu – Záměr prodeje – Ranč Podluží
Rada městyse projednala žádost společnosti Ranč Podluží s.r.o., IČ: 28357671, se sídlem Luční 1039,
Moravská Nová Ves, o odkup pozemků pod objektem stájí a seníku, tj. pozemky parc.č. 4205/2 o
výměře 881m2 a parc.č. 4208/98 o výměře 247m2. Na pozemcích se nachází stavby ve vlastnictví
žadatele. Nejdříve je nutné uveřejnit záměr prodeje.
Usnesení č. 11/46/2017
Rada městyse schválila záměr prodeje pozemků parc.č. 4205/2 o výměře 881m2 a parc.č. 4208/98 o
výměře 247m2 .
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 – Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Nešporovi
Rada městyse projednala žádost manželů Pavlíny a Pavla Nešporových, nám. Republiky 107,
Moravská Nová Ves o prodloužení nájmu bytu č. 3. Žadatelé se nachází v tíživé finanční a sociální
situaci.
Usnesení č. 12/46/2017
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Rada městyse schválila prodloužení nájemní smlouvy Pavlíně a Pavlu Nešporovým k bytu č.3, nám.
Republiky 107, Moravská Nová Ves do 31.12.2017.
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. 13 programu – Žádost o změnu územního plánu
Rada městyse projednala žádost manželů Ivana a Jany Hauserových, bytem Na Mlatě 970, Moravská
Nová Ves o změnu územního plánu, kdy navrhují zařazení pozemků parc.č. 363, 362, 364/1, 364/2
z plochy Br od plochy So – plochy smíšené obytné tak, aby zde bylo možno vybudovat vinařství
s plochou nad 150m2.
Usnesení č. 13/46/2017
Rada městyse vzala na vědomí žádost manželů Ivana a Jany Hauserových, bytem Na Mlatě 970,
Moravská Nová Ves o změnu územního plánu, kdy navrhují zařazení pozemků parc.č. 363, 362,
364/1, 364/2 z plochy Br od plochy So – plochy smíšené obytné tak, aby zde bylo možno vybudovat
vinařství s plochou nad 150m2.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: sdělit žadateli, předat zpracovateli změny ÚP
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 14 programu – Žádost o pronájem a prodej pozemku
Rada městyse projednala žádost manželů Aleny a Radomíra Dohnalových, bytem Anenská 561,
Moravská Nová Ves o prodloužení pronájmu pozemku parc.č. 3955 o výměře 36m2. Smlouva o
výpůjčce předmětného pozemku trvala od 1.10.2006 do 30.9.2016. Výpůjčka byla bezúplatná.
Je nezbytné uveřejnit záměr výpůjčky pozemku. RM nesouhlasí s prodejem pozemku, neboť žadatelé
nejsou vlastníky, ale pouze nájemci okolních pozemků.
Usnesení č. 14a/46/2017
Rada městyse schválila záměr výpůjčky pozemku parc.č. 3955 o výměře 36m2.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: uveřejnit záměr
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není
Usnesení č. 14b/46/2017
Rada městyse neschválila záměr prodeje pozemku parc.č. 3955 o výměře 35m2.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: neschválila
Úkol: sdělit žadateli
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Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 15 programu – Hodnocení nabídek na přístavbu základní školy
Rada městyse schválila pořadí nabídek ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Přístavba základní
školy Moravská Nová Ves“. Nabídky předložili (ceny včetně DPH): VHS Břeclav s.r.o., IČ:42324149,
Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, ve výši 17 300 919,93 Kč; STAVIKA s.r.o., IČ:49432991, se
sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, ve výši 20 814 367,- Kč; RENOVA stavební a obchodní
společnost s.r.o., IČ:46992707, se sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín, ve výši 19 190 952,- Kč;
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ:26285363, se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, ve
výši 16 577 074,- Kč; Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ:25585142, se sídlem U Zbrojnice 588, 691 56
Hrušky ve výši 19 739 686,78 Kč. Původní předpokládaná cena stavby je 20,6 milionu korun včetně
DPH. Nabídky společností STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. a VHS Břeclav s.r.o. byly ze zadávacího
řízení vyloučeny, neboť tyti společnosti nedodaly ve stanovené lhůtě vysvětlení nesrovnalostí
v nabídce, k jehož doplnění byly zadavatelem vyzvány.
Usnesení č. 15a/46/2017
Rada městyse schválila pořadí nabídek na realizaci zakázky „Přístavba základní školy Moravská Nová
Ves“, kdy bylo stanoveno následující pořadí nabídek: 1) RENOVA stavební a obchodní společnost
s.r.o., IČ:46992707, se sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín, ve výši 19 190 952,- Kč; 2) Hrušecká
stavební spol. s r.o., IČ:25585142, se sídlem U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky ve výši 19 739 686,78
Kč; 3) STAVIKA s.r.o., IČ:49432991, se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, ve výši
20 814 367,- Kč;
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělit administrátorovi VŘ
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není
Usnesení č. 15b/46/2017
Rada městyse schválila pořadí nabídek na realizaci zakázky „Přístavba základní školy Moravská Nová
Ves“, kdy bylo stanoveno následující pořadí nabídek: 1) RENOVA stavební a obchodní společnost
s.r.o., IČ:46992707, se sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín, ve výši 19 190 952,- Kč; 2) Hrušecká
stavební spol. s r.o., IČ:25585142, se sídlem U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky ve výši 19 739 686,78
Kč; 3) STAVIKA s.r.o., IČ:49432991, se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, ve výši
20 814 367,- Kč;
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělit administrátorovi VŘ
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není
Usnesení č. 15c/46/2017
Rada městyse uložila starostovi podepsat se společností RENOVA stavební a obchodní společnost
s.r.o., IČ:46992707, se sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín smlouvu o dílo na předmět zakázky
„Přístavba základní školy Moravská Nová Ves“.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
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Rozhodnutí: schválila
Úkol: podepsat smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: výdej kryt §3113

Bod č. 16 programu – Stavení práce Medlov, sokolovna
Rada městyse projednala nabídky společnosti SWIETELSKY stavební, s.r.o., OZ Dopravní stavby
Morava, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, na provedení prací na ulicích Medlov a Polní. Jedná se o
prodloužení oprav komunikace ulice Polní až po ulici Sadová za 62 556, 92 Kč a 170 495,- Kč a
úpravy na kanalizačních přípojkách jednotlivých nemovitostí za 270 901,67 Kč. Dále se jedná o
opravu poškozené dešťové vpusti u nádraží za 42 428,64 Kč. Dále se jedná o nabídku ve výši
270 901,67 Kč na úpravu plochy o výměře 130 m2 před sokolovnou, kde bude namísto kamenné zídky
a zelené plochy vybudováno několik parkovacích stání a místo pro zeleň. Chodník bude odstraněn a
po celé délce sokolovny nahrazen parkováním. Chodník bude nahrazen na protější straně u hřiště.
Druhá nabídka na plochu před sokolovnou je od společnosti LIKOMSTAV MORAVA s.r.o., Trávníky
502/23, 691 53 Tvrdonice ve výši 555 523,10 Kč za 260 m2, kdy tato nabídka zahrnuje i již
realizované plochy.
Usnesení č. 16a/46/2017
Rada městyse schválila provedení prací na ulicích Medlov a Polní, kdy se jedná o prodloužení oprav
komunikace ulice Polní až po ulici Sadová za 62 556, 92 Kč a 170 495,- Kč a úpravy na kanalizačních
přípojkách jednotlivých nemovitostí za 270 901,67 Kč společností SWIETELSKY stavební, s.r.o., OZ
Dopravní stavby Morava, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 16b/46/2017
Rada městyse schválila úpravu plochy o výměře 130 m2 před sokolovnou, kde bude namísto kamenné
zídky a zelené plochy vybudováno několik parkovacích stání a místo pro zeleň společností
SWIETELSKY stavební, s.r.o., OZ Dopravní stavby Morava, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, a to za
cenu 271 789,80 Kč.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: zadat práce
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: výdej kryt §3412

Bod č. 17 programu - Závěr
46. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves byla ukončena dne 5.6.2017 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: 6.6.2017
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