Usnesení
z 66. jednání Rady města Koryčany
konaného dne 30. 11. 2020 malá zasedací místnost
_____________________________________________________________________________

Program jednání
1. Schválení programu (Ing. Mrva Pavel - Odbor kancelář tajemníka)
2. Kontrola plnění usnesení (Ing. Mrva Pavel - Odbor kancelář tajemníka)
3. Schválení tržního řádu (Ing. Mrva Pavel - Odbor kancelář tajemníka)
4. Pronájem kanceláře č. 66 (Ing. Jamborová Hana - Odbor kancelář tajemníka)
5. Žádost o vyznačení souhlasu na situačním výkresu stavby (Lubomír Daníček)
6. Rozpočtové opatření č. 26 - rok 2020 (Ing. Hana Jamborová, starostka)
7. Vyjádření k projektové dokumentaci, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene " Koryčany, Suchý řádek, rozš.kNN, GASNET". (Lubomír Daníček, MBA, místostarosta)
8. Smlouva o nájmu kopírovacího stroje (Ing. Hana Jamborová - starostka)
9. HO-014330063668/001 o zřízení věcného břemene "Blišice, příp. NN, Žůrek" (Lubomír

Daníček, MBA, místostarosta)
10. Schválení dodatku ke smlouvě "Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č. p.
534 v k. ú. Koryčany"
11. Různé (Ing. Mrva Pavel - Odbor kancelář tajemníka)
12. Závěr (Ing. Mrva Pavel - Odbor kancelář tajemníka)
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Usnesení č. 1.
Rada města Koryčany pro projednání a drobných úpravách s c h v a l u j e program jednání.
Usnesení č. 2.
Rada města Koryčany po projednání v y d á v á Nařízení města Koryčany č. 2/2020, kterým se vydává
Tržní řád.
Usnesení č. 3.
Rada města Koryčany po projednání s c h v a l u j e zveřejnění záměru pronájmu kanceláře, dveře č.
66 v přízemí budovy MěÚ Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany.
Usnesení č. 4.
Rada města Koryčany po projednání s o u h l a s í s udržovacími pracemi na stavbě dle ust. § 104
odst.1 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů na stavbu Koryčany - prodejna stavebnin - sklad na pozemku p.č. 2706
(stavba pro výrobu a skladování) v k.ú. Koryčany.
Usnesení č. 5.
Rada města Koryčany po projednání s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 27 - rok 2020 dle přílohy
č. 1.
Usnesení č. 6.
Rada města Koryčany po projednání s o u h l a s í s umístěním stavby s názvem „Koryčany,
Suchý řádek, rozš.kNN“, GASNET“ na pozemcích p.č. 633/1, 637/2 636/3 v k.ú. Koryčany.
Schvaluje uzavření smlouvy č. HO-001030060766/001-EIKA o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Městem Koryčany se sídlem Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ:
00287334 (budoucí povinná), zastoupené Ing. Hanou Jamborovou, starostkou, a E.ON
Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ: 28085400,
zastoupeným Ing. Jiřím Ocáskem, technikem výstavby a obnovy DS (budoucí oprávněná za
účelem umístění distribuční soustavy - Kabelový pilíř NN, Kabelové vedení NN 72m, Zemnění
- stavby s názvem „Koryčany, Suchý řádek“ na pozemku města Koryčany p. č. 633/1 v k.ú.
Koryčany, zapsaného na LV 10001.
Usnesení č. 7.
Rada města Koryčany po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi společností Reproservis CZ,
s.r.o., Křížová 4, 603 00 Brno, IČO: 29215331 zastoupenou jednatelem panem Pavlem Hajzlerem a
Městem Koryčany, IČO: 00287334, zastoupeným starostkou Ing. Hanou Jamborovou. Předmětem
smlouvy je pronájem multifunkčního kopírovacího stroje a odprodej stávajícího stroje do vlastnictví
Města Koryčany. Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu určitou, v trvání 60 měsíců od data podpisu.
Usnesení č. 8.
Rada města Koryčany po projednání s o u h l a s í s provedením stavby s názvem „Blišice, příp.
NN, Žůrek“, na pozemku města Koryčany p. č. 313/2 (ostatní plocha) v k.ú. Blišice
zapsaném na LV č. 10001, s c h v a l u j e uzavření smlouvy č. HO-014330063668/001 o
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Koryčany se sídlem Náměstí 401, 768 05
Koryčany, IČ: 00287334 (budoucí povinná), zastoupené Ing. Hanou Jamborovou,
starostkou, a E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7, IČ: 28085400, zastoupeným Ing. Jiřím Ocáskem, technikem výstavby a
obnovy DS (budoucí oprávněná za účelem rozšíření distribuční soustavy a zřízení nové
přípojky NN - stavby s názvem „Blišice, příp. NN, Žůrek“ na pozemku města Koryčany p. č.
313/2 (ostatní plocha) v k.ú. Blišice, zapsaného na LV č. 10001.
Usnesení č. 9.
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Rada města Koryčany po projednání s c h v a l u j e uzavření dodatku na "Rekonstrukci a přestavbu
víceúčelové budovy č. p. 534 v k. ú. Koryčany.
Usnesení č. 10.
Rada města Koryčany s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo mezi Město Koryčany, sídlem Náměstí
401, 768 05 Koryčany IČ: 00287334, zastoupeným paní starostkou Ing. Hanou Jamborovou a
společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ:
18824943, zastoupenou panem Ing. Radkem Pachlem.
Usnesení č. 11.
Rada města Koryčany po projednání s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě KOR01/2018
Revitalizace VO města Koryčany mezi Městem Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ:
00287334, zastoupeným starostkou Ing. Hanou Jamborovou a společností ECOLED veřejné osvětlení
s.r.o. se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, zastoupenou panem Jindřichem Lukavským,
jednatelem.

Lubomír Daníček, MBA v. r.
místostarosta

Ing. Pavel Mrva v. r.
zapsal

Ing. Hana Jamborová, MBA v. r.
Starostka

