Zápis
Z 59. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 5.3.2018 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 59. schůze rady městyse
59. 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 59. schůze rady městyse.
Navržen byl pan Ing. Igor Antal, který vyslovil s návrhem souhlas.

Program 59. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení, program 59. schůze rady
Kontrola zápisu, plnění úkolů
ZŠ – účetní uzávěrka
MŠ – účetní uzávěrka
SDH – oznámení o konání akcí přístupných veřejnosti –
shromáždění představitelů SDH Břeclav, Jarní burza
dětského oblečení
Minipivovar – oznámení o konání akce přístupné
veřejnosti – Neoveský gurmán
Heriny – oznámení o konání akce přístupné veřejnosti –
Zahrávání hodů
Dodatek č. 1 ke smlouvě o příspěvku na spolufinancování
sítě sociálních služeb
Žádost o pronájem bytu
Pronájem budovy hasičské zbrojnice
Žádost o prodej pozemku - Prokopovi
Vzorová smlouva na prodej pozemků BR4
Regulace hazardu
Žádost o příspěvek – David Řeháček
Prezentace DARUMA
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16.
17.
18.
19.

Žádost o příspěvek Babybox
AR projekt – smlouva o dílo
Kácení stromu - borovice
Závěr

Bod č. 2 programu - Kontrola zápisu, plnění úkolů
Usnesení jsou průběžně plněna.
Usnesení č. 2/59/2018
Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí zápis z 58. schůze rady.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 2b/59/2018
Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí usnesení rady, která nebyla zcela splněna.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: splnit
Zodpovědná osoba: různé
Termín: různé
Rozpočtový dopad: různé

Bod č. 3 programu – ZŠ – schválení účetní závěrky a rozdělení do fondů
Rada městyse projednala žádost o schválení účetní uzávěrky za rok 2017 – Základní škola Moravská
Nová Ves. A to dle přiložené Rozvahy ke dni 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2017 a
přílohy k 31.12.2017. Rada městyse projednala žádost o schválení ponechání zisku za rok 2017
Základní škole Moravská Nová Ves ve výši 266.760,69 Kč.
Zároveň rada projednala žádost o schválení přidělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve
výši 200.760,69 Kč a do fondu odměn ve výši 66.000,00 Kč.
(žádost č.j. 261/2017 ze dne 20.2.2017)
Usnesení č. 3a/59/2018
Rada městyse schválila účetní uzávěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Základní škola Moravská
Nová Ves, a to dle přiložené rozvahy ke dni 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2017 a
přílohy k 31.12.2017.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělil žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není
Usnesení č. 3b/59/2018
Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová Ves ponechání zisku za rok 2017 ve výši
266.760,69 Kč a přidělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši 200.760,69 Kč a do
fondu odměn ve výši 66.000,00 Kč.
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H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělil žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 4 programu – MŠ – schválení účetní závěrky a rozdělení do fondů
Rada městyse projednala žádost o schválení účetní uzávěrky za rok 2017 – Mateřská škola Moravská
Nová Ves. A to dle přiložené Rozvahy ke dni 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2017 a
přílohy k 31.12.2017. Rada městyse projednala žádost o schválení ponechání zisku za rok 2017
Mateřské škole Moravská Nová Ves ve výši 28.968,28 Kč.
Zároveň rada projednala žádost o schválení přidělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve
výši 28.968,28 Kč.
(žádost č.j. 263/2018 ze dne 20.2.2018)
Usnesení č. 4a/59/2018
Rada městyse schválila účetní uzávěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Mateřská škola Moravská
Nová Ves, a to dle přiložené rozvahy ke dni 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2017 a
přílohy k 31.12.2017.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělil žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Usnesení č. 4b/59/2018
Rada městyse schválila Mateřské škole Moravská Nová Ves ponechání zisku za rok 2017 ve výši
28.968,28 Kč a přidělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši 28.968,28 Kč.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sdělil žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 5 programu - SDH – oznámení o konání akcí přístupných veřejnosti
Rada městyse projednala oznámení SDH Moravská Nová Ves, z.s. o konání akcí přístupné veřejnosti
– Shromáždění představitelů SDH Břeclav, dne 4.3.2018 od 7.00 do 15.00 hodin v místní sokolovně.
(žádost č.j. 284/2018 ze dne 26.2.2018)
Usnesení č. 5a/59/2018
Rada městyse vzala na vědomí oznámení SDH Moravská Nová Ves, z.s. o konání akcí přístupné
veřejnosti – Shromáždění představitelů SDH Břeclav, dne 4.3.2018 od 7.00 do 15.00 hodin v místní
sokolovně.
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H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: není
Zodpovědná osoba: není
Termín: není
Rozpočtový dopad: není

Rada městyse projednala oznámení SDH Moravská Nová Ves, z.s. o konání akcí přístupné veřejnosti
– Jarní burza dětského oblečení, od 7.3.2018 do 10.3.2017 v místní sokolovně (9.00 – 18.00 hodin).
(žádost č.j. 283/2018 ze dne 26.2.2018)
Usnesení č. 5b/59/2018
Rada městyse vzala na vědomí oznámení SDH Moravská Nová Ves, z.s. o konání akcí přístupné
veřejnosti – Jarní burza dětského oblečení, od 7.3.2018 do 10.3.2017 v místní sokolovně (9.00 – 18.00
hodin).
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 - Minipivovar – oznámení o konání akce přístupné
veřejnosti
Rada městyse projednala oznámení Minipivovaru Na Vyhlídce, s.r.o. o konání akcí přístupné
veřejnosti – Neoveský gurmán, dne 19.5.2018 od 10.00 do 02.00 hodin dne následujícího. Zároveň
podal žádost o udělení výjimky ze stanovených časových podmínek. Akci je nezbytné zařadit do OZV
o pořádání kulturních akcí.
(žádost č.j. 269/2018 ze dne 22.2.2018)
Usnesení č. 6a/59/2018
Rada městyse vzala na vědomí oznámení Minipivovaru Na Vyhlídce, s.r.o. o konání akcí přístupné
veřejnosti – Neoveský gurmán, dne 19.5.2018 od 10.00 do 02.00 hodin dne následujícího.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: není
Zodpovědná osoba: není
Termín: není
Rozpočtový dopad: není
Usnesení č. 6b/59/2018
Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse zahrnout akcí přístupnou veřejnosti – Neoveský
gurmán, pořádanou Minipivovarem Na Vyhlídce, s.r.o. do OZV o pořádání kulturních akcí. Akce se
bude konat dne 19.5.2018 od 10.00 do 02.00 hodin dne následujícího.
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H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: doporučuje ZA schválit
Úkol: předložit ZA schválit
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: není
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 7 programu - Heriny – oznámení o konání akce přístupné veřejnosti
Zahrávání hodů
Rada městyse projednala oznámení spolku Neoveské Heriny, z.s. o konání akcí přístupné veřejnosti –
Zahrávání hodů, dne 30.6.2018 od 17.00 do 03.00 hodin dne následujícího. Zároveň podal žádost o
udělení výjimky ze stanovených časových podmínek. Akci je nezbytné zařadit do OZV o pořádání
kulturních akcí.
Usnesení č. 7a/59/2018
Rada městyse vzala na vědomí oznámení spolku Neoveské Heriny, z.s. o konání akcí přístupné
veřejnosti – Zahrávání hodů, dne 30.6.2018 od 17.00 do 03.00 hodin dne následujícího.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: není
Zodpovědná osoba: není
Termín: není
Rozpočtový dopad: není
Usnesení č. 7b/59/2018
Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse zahrnout akcí přístupnou veřejnosti – Zahrávání
hodů, pořádanou Neoveskými Heriny, z.s. do OZV o pořádání kulturních akcí. Akce se bude konat
dne 30.6.2018 od 17.00 do 03.00 hodin dne následujícího.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: doporučuje ZA schválit
Úkol: předložit ZA schválit
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: není
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 8 programu - Dodatek č. 1 ke smlouvě o příspěvku na
spolufinancování sítě sociálních služeb
Rada městyse projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb ORP Břeclav mezi Městem Břeclav (příjemce příspěvku) a Městysem Moravská Nová Ves
(poskytovatel příspěvku). Účelem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na dokrytí
provozních a mzdových nákladů v souladu s plněním závazku veřejné služby ve formě vyrovnávací
platby, k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby. Celkový příspěvek na sociální služby pro
rok 2018 činí 128.900,- Kč, tj. 50,- Kč na obyvatele. Příspěvek zůstal na stejné výši jako v roce 2017.
Jedná se o výraznou úsporu proti přímému financování poskytovatelů sociálních služeb.
Usnesení č. 8/59/2018
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Rada městyse schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb ORP Břeclav mezi Městem Břeclav (příjemce příspěvku) a Městysem Moravská Nová Ves
(poskytovatel příspěvku). Účelem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na dokrytí
provozních a mzdových nákladů v souladu s plněním závazku veřejné služby ve formě vyrovnávací
platby, k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby. Celkový příspěvek na sociální služby pro
rok 2018 činí 128.900,- Kč.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: není
Zodpovědná osoba: není
Termín: není
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 9 programu – Žádost o pronájem bytu
Rada městyse projednala žádost…………….. o pronájem bytu. Městys v tuto chvíli nemá žádný volný
byt k pronajmutí. Žádost bude evidována.
(žádost č.j. 298/2018 ze dne 28.2.2018)
Usnesení č. 9/59/2018
Rada městyse vzala na vědomí žádost……….. o pronájem bytu.
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 – Pronájem budovy hasičské zbrojnice
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. Záměr byl
schválen a uveřejněn. Pronájem na dobu neurčitou, cena 2500,- Kč/měsíc + energie, inflační doložka,
výpovědní lhůta 3 měsíce.
(žádost č.j. 167/2018 ze dne 1.2.2018)
Usnesení č. 10/59/2018
Rada městyse schválila pronájem nemovitosti bez č.p. na pozemku parc.č. 879 (bývalá hasičská
zbrojnice), k.ú. Moravská Nová Ves panu Ing. Pavlu Zugarovi, Pod Kostelem 670, Moravská Nová
Ves na dobu neurčitou, cena 2500,- Kč/měsíc + energie, inflační doložka, výpovědní lhůta 3 měsíce.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sepsat smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady
Rozpočtový dopad: příjem 2500,- Kč/měsíc
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Bod č. 11 programu – Žádost o prodej pozemku - Prokopovi
Rada městyse projednala žádost manželů Jana a Ing. Miroslavy Prokopové, Pod Kostelem, Moravská
Nová Ves o prodej pozemku parc.č. 3903/8 o výměře 777m2 v k.ú Moravská Nová Ves, a to jako
záhumenek. Pozemek je v současné době propachtován, je součástí většího bloku zemědělské půdy,
kdy by rozdělením bloku došlo k jeho znehodnocení. RM nedoporučuje pozemek prodávat.
(žádost č.j. 247/2018 ze dne 16.2.2018)
Usnesení č. 11a/59/2018
Rada městyse neschválila záměr prodat pozemek parc.č. 3903/8 o výměře 777m2 v k.ú Moravská
Nová Ves.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 11b/59/2018
Rada městyse nedoporučuje ZM prodat pozemek parc.č. 3903/8 o výměře 777m2 v k.ú Moravská
Nová Ves.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: neschválila, nedoporučuje
Úkol: předložit ZM, sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: v termínu zasedání ZM
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 12 programu – Vzorová smlouva na prodej pozemků BR4
Rada městyse projednala vzor smlouvy na prodej pozemků v lokalitě BR4. Smlouva zakotvuje
zejména povinnost započít se stavbou do tří let od podpisu smlouvy a dokončit výstavbu do 5 let.
Povinnosti jsou zajištěny prostřednictvím smluvních pokut. Zakotvuje také předkupní právo městyse
na případný další prodej pozemku za stejnou cenu. Cena je stanovena na 650,- Kč/m2. Splatnost
60dnů. Jednotlivé kupní smlouvy budou předloženy ZM
Usnesení č. 12/59/2018
Rada městyse vzala na vědomí vzor smlouvy na prodej pozemků v lokalitě BR4.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: vzala na vědomí
Úkol: předložit ZM
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: v termínu zasedání ZM
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 13 programu – Regulace hazardu
Rada městyse projednala podnět k regulaci hazardu, kdy obec má možnost na základě zákona č.
186/2016 Sb., vydat obecně závaznou vyhlášku o regulaci některých hazardních her na území obce.
V městysi doposud nebyla přijata žádná regulace hazardu podle dosavadní právní úpravy, kdy se na
různých místech nacházelo v průměru celkem cca 10 hracích automatů, které budou v souladu s novou
právní úpravy většinou odstraněny. Podle nové právní úpravy musí být hrací automaty umístněny ve
stavebně oddělených monitorovaných místnostech. Žádostí ze dne 27.2.2018 č.j. 295/2018 požádala
úřad městyse společnost NET and GAMES a.s., Bednářova 621/29, Brno o vydání povolení k umístění
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herního prostoru, kdy žádá o povolení herního prostoru pro umístění 15 hracích automatů v objektu
pohostinství Bolero.
RM v tuto chvíli nedoporučuje přijetí OZV o regulaci hazardu, neboť doposud v obci nedocházelo
k narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozováním hracích automatů. Pokud byly
zaznamenány negativní jevy spojené s hraním her, jednalo se o osobní problémy konkrétních osob,
nikoliv o narušení veřejného pořádku. Zde právní regulace nemá nahrazovat osobní odpovědnost
jednotlivců.
Herní prostor, v němž je navrženo umístění herních přístrojů, bude monitorován obecní policií.
V případě, že bude zaznamenáno opakované narušení veřejného pořádku, RM navrhuje přijetí
regulační OZV. RM je toho názoru, že v tento okamžik nejsou dány podmínky pro vydání regulační
OZV.
Níže uvádíme citace v metodiky MVČR, o něž RM opírá své stanovisko. Dle ustanovení § 12 odst. 1
zákona o hazardních hrách platí, že: „Obec může na základě jiného zákona vydat obecně závaznou
vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být
provozovány pouze na místech a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na
kterých místech a v jakém čase je v obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví,
že provozování těchto hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno.“
Dle ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích platí, že: „Povinnosti může obec ukládat v
samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech
a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných
prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány.“
K dané problematice vydal své stanovisko i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který
upozornil, že v případě regulace provozování hazardních her je třeba, aby obec před vydáním obecně
závazné vyhlášky vždy stanovila dostatečně určitá a nediskriminační pravidla, na základě kterých bude
taková podoba regulace uplatňována. Tato pravidla by přitom měla být předem známá a přezkoumatelná.
Pravidla by měla obsahovat objektivní zdůvodnění, ze kterého bude patrné, že regulace je nezbytná
k dosažení legitimního cíle, který je obec oprávněna sledovat (např. zajištění veřejného pořádku, zákaz
provozu loterií v historickém centru obce apod.). Pravidla by také měla stanovovat kritéria
(mantinely), dle kterých bude obec jednotlivé provozovny vybírat. Tato kritéria by měla vycházet
především ze znalosti místních poměrů v obci (ve kterých provozovnách dochází k narušování
veřejného pořádku apod.).
Obce by měly před svým rozhodnutím vydat obecně závaznou vyhlášku o regulaci hazardních her
důkladně zvážit, zda je skutečně třeba hazardní hry na jejich území regulovat. Respektive obce by
měly řádně posoudit, zda provozování hazardních her skutečně představuje v jejich místních
podmínkách takovou činnost, která je způsobilá narušit veřejný pořádek, a proto je nezbytné tuto
činnost regulovat. Obce by totiž měly být schopny své rozhodnutí regulovat provozování hazardních
her na svém území odůvodnit.
V této souvislosti je rovněž nezbytné upozornit, že dochází-li na území obcí k narušování veřejného
pořádku, měly by obce před samotným vydáním obecně závazné vyhlášky, jež bude veřejný pořádek
regulovat, nejprve využít všech jiných dostupných prostředků k nastolení veřejného pořádku, např.
ukládání sankcí za přestupky proti veřejnému pořádku. Konstatování narušování veřejného pořádku by
mělo mít racionální základ, např. se opírat o záznamy obecní policie, které by obec měla mít k
dispozici pro případný následný přezkum zákonnosti obecně závazné vyhlášky.
Jestliže obce po důkladném zvážení dospějí k závěru, že je opravdu nezbytné hazardní hry na jejich
území regulovat, poté by měly rovněž zvážit rozsah této regulace, tedy zda je třeba provozování
hazardních her v obci zcela zakázat nebo jen přiměřeně omezit. Regulace provedená obecně závaznou
vyhláškou by měla být v souladu s obecným principem proporcionality (přiměřenosti), tedy že povinnosti lze ukládat jen v nejmenším možném rozsahu ve vztahu k sledovanému cíli. Tato zásada rovněž
znamená, že by obce měly vydávat obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku jen tam a tehdy, kde k narušování veřejného pořádku provozováním hazardních her
skutečně dochází.
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S ohledem na uvedené lze konstatovat, že i když zákon o hazardních hrách nevylučuje možnost
obce zakázat provozování některých zákonem stanovených druhů hazardních her na celém území obce
(bylo-li by to např. odůvodněno škodlivostí účasti na takových hazardních hrách a masovým
rozšířením takového jevu v obci), je nezbytné, aby obec vždy zvažovala, zda jí zvolená regulace
naplňuje princip proporcionality, neboli zda je míra omezení přiměřená konkrétním místním
podmínkám.
Pokud se obce rozhodnou omezit formou obecně závazné vyhlášky provozování hazardních her na
svém území, ať už tak, že vymezí místa a/nebo čas, na kterých lze či naopak nelze hazardní hry
provozovat, musí postupovat na základě objektivních, racionálních a nediskriminačních kritérií. To
znamená, že nejprve stanoví s ohledem na místní poměry a specifika v obci kritéria, na základě kterých budou následně vybrána místa, na kterých lze či naopak nelze hazardní hry na území obce
provozovat. Při stanovení těchto kritérií mohou obce například zohlednit předchozí narušování
veřejného pořádku v souvislosti s provozováním hazardních her, vzdálenost od tzv. chráněných budov
(škol, školských zařízení, budov, ve kterých se nacházejí státní instituce apod.), vzdálenost od
historické části obce apod., přičemž musí důkladně dbát na to, aby stanovenými kritérii nedocházelo
ke zvýhodňování určitého provozovatele hazardních her oproti ostatním provozovatelům působícím v
obci.
Po stanovení objektivních, racionálních a nediskriminačních kritérií by obce měly na jejich základě
vybrat místa (dle toho, zda obce stanovují místa, na kterých je provoz hazardních her povolen či
naopak zakázán), která stanovená kritéria splňují (kritérium vyhovují) či nikoliv. Na základě
posouzení, která místa v obci stanovená kritéria splňují a která nikoliv, obec určí místa, která budou
následně uvedena ve vydané obecně závazné vyhlášce o regulaci hazardních her.
Usnesení č. 13a/59/2018
Rada městyse projednala podnět k regulaci hazardu, kdy obec má možnost na základě zákona č.
186/2016 Sb., vydat obecně závaznou vyhlášku o regulaci některých hazardních her na území obce.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 13b/59/2018
Rada městyse nedoporučila ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o regulaci některých hazardních
her na území obce.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: projednala
Úkol: předložit ZM
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: v termínu zasedání ZM
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 14 programu – Žádost o příspěvek – David Řeháček
Rada městyse projednala žádost pana Davida Řeháčka a paní Jitky Komosné, bytem Na Mlatě 327,
Moravská Nová Ves o povolení vybudování parkovacího místa pro osobní automobil o rozměrech 5 x
2m na pozemku parc.č. 1491/4 vedle svého rodinného domu. Dále požádali též o poskytnutí příspěvku
na údržbu veřejného prostranství v okolí svého domu. Příspěvek nebude poskytnut předem.
Usnesení č. 14a/59/2018
Rada městyse schválila panu Davidu Řeháčkovi a paní Jitce Komosné, bytem Na Mlatě 327,
Moravská Nová Ves povolení vybudování parkovacího místa pro osobní automobil o rozměrech 5 x
2m na pozemku parc.č. 1491/4 vedle jejich rodinného domu.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
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Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příští schůze rady
Rozpočtový dopad: není
Usnesení č. 14b/59/2018
Rada městyse neschválila panu Davidu Řeháčkovi a paní Jitce Komosné, bytem Na Mlatě 327,
Moravská Nová Ves poskytnutí příspěvku na údržbu veřejného prostranství v okolí svého domu.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: neschválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příští schůze rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 15 programu – Prezentace DARUMA
Rada městyse projednala nabídku společnosti DARUMA spol. s r.o., se sídlem Zelinářská 10, Plzeň
prezentaci na multimediálním informačním panelu umístěném v Hodoníně. Cena tříleté prezentace je
18 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 15/59/2018
Rada městyse neschválila nabídku společnosti DARUMA spol. s r.o., se sídlem Zelinářská 10, Plzeň
prezentaci na multimediálním informačním panelu umístěném v Hodoníně. Cena tříleté prezentace je
18 000,- Kč bez DPH.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: neschválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příští schůze rady
Rozpočtový dopad: není

Bod č. 16 programu – Žádost o příspěvek Babybox
Rada městyse projednala žádost spolku Babybox pro odložené děti – Statim, z.s., se sídlem Pod
Oborou 88, Praha 10 o příspěvek na vybudování babyboxu v Blansku. Městys již přispěl na box
v Břeclavi.
Usnesení č. 16/59/2018
Rada městyse neschválila příspěvek spolku Babybox pro odložené děti – Statim, z.s., se sídlem Pod
Oborou 88, Praha 10 o příspěvek na vybudování babyboxu v Blansku.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: neschválila
Úkol: sdělit žadateli
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příští schůze rady
Rozpočtový dopad: není
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Bod č. 17 programu – AR projekt – smlouva o dílo
Rada městyse projednala návrh smlouvy o dílo se společností AR projekt s.r.o., se sídlem
Hviezdoslavova 1183/29a, 627 00 Brno jako zhotovitelem a městysem jako objednatelem, kdy
předmětem smlouvy je vyhotovení změny č.2 územního plánu městyse, jeho projednání, hodnocení
vlivu na životní prostředí a vyhotovení úplného znění ÚP. Zhotovitel je autorem ÚP městyse i změny
č. 1. Cena díla je 398 090,- Kč včetně DPH. Bude podána žádost o dotaci.
Usnesení č. 17/59/2018
Rada městyse schválila smlouvu o dílo se společností AR projekt s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova
1183/29a, 627 00 Brno jako zhotovitelem a městysem jako objednatelem, kdy předmětem smlouvy je
vyhotovení změny č.2 územního plánu městyse, jeho projednání, hodnocení vlivu na životní prostředí
a vyhotovení úplného znění ÚP a cena díla je 398 090,- Kč včetně DPH.
H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Rozhodnutí: schválila
Úkol: sepsat smlouvu
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příští schůze rady
Rozpočtový dopad: kryt §3635

Bod č. 18 programu – Kácení stromu - borovice
Rada městyse projednala podnět k pokácení stromu borovice na pozemku p. č. 1065/64, v k.ú.
Moravská Nová Ves. Strom ve výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene menší než 80 cm.
Usnesení č. 18/59/2018
Rada městyse schválila pokácení stromu borovice na pozemku p. č. 1065/64, 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: pokácet strom
Zodpovědná osoba: starosta
Termín: do příštího jednání rady

Bod č. 19 programu - Závěr
59. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves byla ukončena dne 5.3.2018 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: 13.3.2018
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