Rada městyse schválila:


















darovací a jiné smlouvy dle přiloženého seznamu, jejichž předmětem je finanční a
věcná pomoc pro likvidaci následků tornáda.
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v Domě s pečovatelskou službou v Moravské
Nové Vsi, Luční 590
smlouvu o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a Aqua Force s.r.o., Těšnovice
39, Kroměříž (zhotovitel). Předmětem smlouvy je zpracovat dílo „Moravská Nová
Ves – Adaptační strategie Regionu Podluží a Hodonínska na klimatické změny“. Cena
díla činí 75.000,- Kč vč. DPH.
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/2021 mezi Městysem Moravská Nová Ves a
Teslice CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín (zhotovitel) k provedení pokrývačských a
klempířských prací na bude ZŠ, měšťanka. Předmětem smlouvy jsou méně práce v
cenovém rozsahu -38.989,- Kč. Cena díla činí celkem 4.448.905,- Kč vč. DPH.
příkazní smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (příkazce) a Poradíme Vám
s.r.o., Lipová 874, Dolní Bojanovice (příkazník). Předmětem smlouvy zařízení výkonu
činností pověřence na ochranu osobních údajů. Odměna příkazníka činí 6.000 Kč bez
DPH za každý započatý měsíc výkonu činnosti.
Mateřské škole Moravská Nová Ves předchozí souhlas k přislíbenému daru od pana
Františka Pálky ve výši 12.000,- Kč.
smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č. SML-00012/22 mezi Městysem
Moravská Nová Ves (odběratel) a ALIS s.r.o., Mariánská 538/21, 470 01 Česká Lípa.
(dodavatel). Předmětem smlouvy je instalace programu KEO4 Evidence obyvatel 2x a
Vidimace a legalizace 3x. Cena pořízení činí 21860 Kč bez. DPH a roční udržovací
poplatek 4820 Kč bez DPH.
záměr výpůjčky nemovitosti parc.č. 545/2 (budova ve dvoře úřadu městyse - ordinace
lékařů) v k.ú. Moravská Nová Ves
výpověď smlouvy o nájmu části nemovitosti č. 13203 mezi Městysem Moravská Nová
Ves (pronajímatel) a Český Mobil a.s., Vinohradská 167, Praha 10 (nájemce).
zadat zakázku na zhotovení díla: Přístavba ZŠ – oprava po živelné pohromě
společnosti RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o., Polní 4057/27, Hodonín s
nabídkovou cenou 5.018.385,80 Kč vč. DPH
navýšení záloh na plyn o 100 %, vodné a stočné o 50% v domě s pečovatelskou
službou, a to z důvodu stále stoupajících cen energií.
míru inflace za rok 2021 dle ČSÚ 3,8 %, potřebné k úpravě nájmů bytových i
nebytových prostor.

Rada městyse vzala na vědomí:


oznámení MŠ Moravská Nová Ves o řešení nestandartní situace v důsledku živelné
pohromy – tornáda, kdy nebylo možné provést inventarizaci technicky ani prakticky,
neboť budova byla v havarijním stavu.

Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit:



spolku TJ Sokol Moravská Nová Ves změnu využití individuální dotace z roku 2021
na uhrazení výdajů za pronájem tělocvičen.
spolku Slovácký krúžek Moravská Nová Ves změnu využití individuální dotace na
uhrazení výdajů za nákup hmotného majetku (lešení, projektor).



základní škole změnu výše provozního příspěvku zřizovatele na rok 2022 na základě
oznámení nárůstu cen energií v roce 2022 na 3.129.000 Kč.

Rada městyse Moravská Nová Ves neschválila:


společnosti Vantage Towers s.r.o. v zastoupení společnosti Suntel Czech s.r.o.,
Březnická 5602, Zlín umístnění zařízení základnové stanice – stožárky Vodafone na
budově č.p. 396 (ZŠ Měšťanka).

