
60. schůze Rady, 7.2.2022 
 
Rada městyse schválila:  
 

- licenční smlouvu „k užívání softwarové aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení 
zastupitelstva a rady obce“ mezi Městysem Moravská Nová Ves a Mgr. Miroslavem 
Pizurem, Zikova 606/10, Olomouc (zhotovitel). Předmětem smlouvy je dodávka 
softwarové aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení zastupitelstva a rady obce včetně 
technické podpory. Cena na pořízení software činí 26000,- Kč bez DPH.   

- příspěvkové organizaci Služby p.o. Moravská Nová Ves odpisový plán pro rok 2022 
dle přílohy.  

- návrh smlouvy o dílo č. E43525A mezi Městysem Moravská Nová Ves a WH Develop 
s.r.o., Hlavní 456, Lázně Toušeň“. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž vstupní 
dveří na budovu č.p. 117 (ze strany kavárny Antares). Cena díla činí 85492,55,- Kč vč. 
DPH.   

- cenovou nabídku na dodávku 6 ks interiérových dveří do budovy základní školy 
měšťanky od firmy Dveře Létal s.r.o., Hlavní 117, 691 05 Zaječí. Nabídková cena činí 
33225,39,- Kč vč. DPH.   

- cenovou nabídku na dodávku klimatizace (2 ks venkovní jednotky a 2 ks vnitřní 
jednotky) do základní školy měšťanky od firmy Klimastyle s.r.o., Komenského 799/1, 
Hodonín. Cenová nabídka činí 121.614,08 Kč vč DPH. 

- uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2022 
mezi Městskou knihovnou Břeclav a Městysem Moravská Nová Ves. Závazky Městské 
knihovny Břeclav se rozšiřují o Zajištění nákupu a distribuce knihovnických fondů 
pořízených z prostředků obce za cenu 20.000,- Kč.  

- Mateřské škole Moravská Nová Ves  přijetí  daru od firmy Vojtěch Cetl, Šanov. Jedná 
se o 4 ks stavebnice MILLAMINIS v celkové hodnotě 15.996 Kč určené pro děti v MŠ.  

- uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330061675/001-MDP mezi 
Městysem Moravská Nová Ves a EG.D, Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno. Předmětem 
smlouvy je umístění distribuční soustavy kabel NN na pozemku parc. č. 1518 v rámci 
stavby „Mor.N.Ves, Kukvická,příp.NN, Macek“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč.  

- uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330065735/001-MDP mezi 
Městysem Moravská Nová Ves a EG.D, Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno. Předmětem 
smlouvy je umístění distribuční soustavy kabel NN, kabelová skříň na pozemku parc. č. 
625/1 v rámci stavby „Mor.N.Ves, příp. NN, Víšek, č.RD 58“. Náhrada za zřízení VB 
činí 1000,- Kč.  

- uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-
001040021095/004-RGV mezi Městysem Moravská Nová Ves a EG.D, Lidická 
1873/36, Černá Pole, Brno. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – 
kabelového vedení NN a VN v 1. části obce s názvem „Moravská N.Ves;VN;TS;NN 
obnova I.“ Náhrada za zřízení VB činí 304.400,- Kč.  

- uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-
001040021096/001-RGV mezi Městysem Moravská Nová Ves a EG.D, Lidická 
1873/36, Černá Pole, Brno. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – 
kabelového vedení NN a VN v 2. části obce s názvem „Moravská N.Ves;VN;TS;NN 
obnova II.“ Náhrada za zřízení VB činí 354.000,- Kč.  

- uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-
001040021097/044-RGV mezi Městysem Moravská Nová Ves a EG.D, Lidická 
1873/36, Černá Pole, Brno. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – 



kabelového vedení NN a VN v 3. části obce s názvem „Moravská N.Ves;VN;TS;NN 
obnova III.“ Náhrada za zřízení VB činí 380.560,- Kč.  

- zadávací projektovou dokumentaci pro zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku 
zadávanou v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v režimu zjednodušeného podlimitního řízení (výzvu, zadávací podmínky, 
formulář nabídky a obchodní podmínky – formulář smlouvy) na stavební práce akce 
„Rekonstrukce stokové sítě Moravská Nová Ves – stoka A - 2. část, AG“.  

 
 


