
63. schůze rady městyse, 14.3.2022 
 
 
Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí:  
 

- podnět SDH Moravská Nová Ves na řešení budoucích prostor pro činnost spolku.  
- oznámení SDH Moravská Nová Ves o konání akce přístupné veřejnosti – Májová 

hasičská noc dne 28.5.2022 od 17.00 do 24.00 ve vinné uličce Zátiší.  
 
Rada městyse Moravská Nová Ves schválila:  
 

- finanční podporu ubytovacím službám, a to 100,- Kč/den na ubytování jednoho 
občana z Ukrajiny.  

- příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves účetní uzávěrku za rok 2021 ve 
výši 749.503,35 Kč a přidělení hospodářského výsledku za rok 2021 do rezervního 
fondu ve výši 749.503,35 Kč.  

- uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce „Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves – oprava 
přístavby“ mezi Městysem Moravská Nová Ves a RENOVA stavební obchodní 
společnost ve výši 5.018.385,80 Kč.  

- zadat zakázku na dodávku a montáž zvedací plošiny do budovy ordinace ve dvoře 
úřadu městyse společnosti Garaventa Lift, s.r.o., nám. Svobody 237, Buchlovice 
s nabídkovou cenou 295.000 Kč bez DPH. 

- změnu dodavatele u dvou právě probíhajících zakázek „zateplení MŠ“ a „oprava 
fasády úřadu“, a to z důvodu zániku společnosti T&Nstav stavební a obchodní s.r.o. 
Pelhřimov, Rubešova 1179. Práce bude dokončovat nově vzniklá společnost stejného 
majitele N - stav servis s.r.o. Rynárecká 561, 393 01 Pelhřimov 

- smlouvu o vytvoření díla podle autorského zákona na dílo: „Historicko-fotografická 
kniha o Moravské Nové Vsi“ mezi Ing. Radimem Vrbou, Luční 922, Moravská  Nová 
Ves (autor) a Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) . Odměna za vytvoření a 
svolení k užití díla činí 50.000,- Kč.  

- dodatek k objednávce o poskytování služeb komunikačního ekosystému mezi 
Městysem Moravská Nová Ves (uživatel) a MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské nám. 
886/4, Brno. (poskytovatel). Jedná se o licenci celého ekosystému pro všechny typy 
komunikace za cenu 4090 Kč/měsíc.  

- Souhlas vlastníka nemovité věci s provedením technického zhodnocení nájemcem 
mezi Městysem Moravská Nová Ves (vlastník nemovité věci), zastoupen organizací 
Služby Moravská Nová Ves (pronajímatel) a nájemcem Českou poštou s.p., 
Politických vězňů 909/4, Praha 1 (nájemce). Pronajímatel tímto uděluje souhlas 
s provedení prací nájemce v rozsahu: Instalace rozvodů pro rozšíření poplachového 
zabezpečovacího a tísňového systému v budově Nám. Republiky 117.  

- cenovou nabídku od Miroslava Fice, U Sokolovny 883, Mor. Nová Ves na instalaci 
hromosvodu na budovu ve dvoře úřadu městyse – ordinace ve výši 45.025,- Kč bez 
DPH.   
 

Rada městyse Moravská Nová Ves doporučuje zastupitelstvu městyse:  
 
- poskytnutí veřejné finanční podpory panu Ing. Radimu Vrbovi, Luční 922, Moravská 

Nová Ves ve výši 150.000,- Kč na vydání historicko-fotografické knihy o Moravské 
Nové Vsi v nákladu 400 ks.  
 


