MĚSTO PODIVÍN

Zápis
z VIII. zasedání Zastupitelstva města Podivína
ze dne 12.12. 2019

Úvodní část jednání podle jednacího řádu zastupitelstva
Přítomni: zahájení přítomno 12 členů zastupitelstva
Omluveni: Mgr. Jitka Harnušková, Stanislav Machovský, Mgr. František Juraš,
Zastupitelstvo města Podivína je usnášení schopné
Starosta požádal členy zastupitelstva, aby hlasováním rozhodli o tom, zda veškeré
hlasování bude probíhat veřejně, zdvižením ruky.
Hlasování pro způsob hlasování zdvižením ruky: pro: 12
Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo, že veškeré hlasování bude probíhat veřejně,
aklamací (zdvižením ruky).
Ověřovatelé zápisu: Helena Macánová, Ing. Dalibor Klusáček
Návrhová komise: Ing. Vladimír Dolák, Ing. Radim Holub
Sčítáním hlasů pověřen: Ing. Vladimír Dolák
Zapisovatel: Ing. Radim Mildner
Starosta požádal členy zastupitelstva, aby hlasováním odsouhlasili jednotlivé výše
navržené členy zasedání zastupitelstva města.
Hlasování :

pro dle návrhu: 12

Zastupitelstvo města hlasováním odsouhlasilo jednotlivé výše navržené členy zasedání
zastupitelstva města.
Starosta informoval, že diskuse bude k jednotlivým bodům programu probíhat zvlášť.
Program jednání :
1. Úvodní jednání podle jednacího řádu zastupitelstva
2. Hlavní body jednání
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. VII. ze dne 24.10.2019
2.2. Kontrola rozpočtového opatření 9/2019, 10/2019 a 11/2019 k rozpočtu města na rok 2019
2.3. Návrh rozpočtu na rok 2020
2.4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021, 2022
2.5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
2.6. Zpráva o činnosti finančního výboru
2.7. Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2.8. Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
2.9. Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

2.10. Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 4/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
2.11. Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 5/2019 k trvalému označování psů a evidenci
jejich chovatelů
2.12. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1373 v k.ú. Podivín
2.13. Žádost o koupi pozemku p.č. 740 v k.ú. Podivín
2.14. Návrh na pořízení změny územního plánu
3. Diskuse
4. Závěr jednání
Starosta předložil zastupitelům návrh na rozšíření programu jednání o bod č. 2.15.
Změna sídla Města Podivín a změna sídla Městského úřadu Podivín.
Hlasování: pro: 12
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo předložený program jednání
zastupitelstva města včetně jeho rozšíření o bod č. 2.15. Změna sídla Města Podivín a
změna sídla Městského úřadu Podivín.
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. VII ze dne 24.10. 2019
Starosta informoval zastupitele o splnění úkolů plynoucích ze zasedání zastupitelstva
města č. VII ze dne 24.10. 2019. Úkoly č. 2.10. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1373 v k.ú.
Podivín a č. 2.12. Žádost o prodej pozemku p.č. 740 v k.ú. Podivín budou projednány na tomto
zasedání zastupitelstva města. Trvají úkoly: 2.14. Žádost o prodej pozemku p.č. 978 a části
pozemku p.č. 982/1 vše v k.ú. Podivín, 2.15. Žádost o prodej pozemku p.č. 978 v k.ú. Podivín,
2.16. Vyjádření k odkupu podílů na pozemcích p.č. 745/3, 745/4 a 745/8 vše v k.ú. Podivín.
Hlasování :

pro vzetí na vědomí: 12
proti:
0
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. VII ze dne 24.10. 2019.
2.2. Kontrola rozpočtového opatření 9/2019, 10/2019 a 11/2019 k rozpočtu města na rok
2019
Starosta předložil ke kontrole rozpočtová opatření č. 9/2019, č. 10/2019 a č. 11/2019
k rozpočtu města na rok 2019 s tím, že se postupně k jednotlivým rozpočtovým opatřením
vyjádřil. Starosta dále požádal zastupitele, aby se k rozpočtovým opatřením vyjádřili v diskusi.
Hlasování :

pro provedení kontroly a vzetí na vědomí bez výhrad: 12
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 9/2019, č. 10/2019
a č. 11/2019 k rozpočtu města na rok 2019 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez
výhrad.
2.3. Návrh rozpočtu na rok 2020
Starosta informoval o zveřejněném návrhu rozpočtu města pro rok 2020. Celkové
příjmy ve výši 55.992.000,- Kč, celkové výdaje ve výši 97.806.800,- Kč, celkové financování
ve výši 41.814.800,- Kč. Starosta požádal zastupitele města, aby se v diskusi vyjádřili
k vyvěšenému návrhu rozpočtu města, jehož sestavením se zabývalo zastupitelstvo města na
pracovním jednání členů zastupitelstva města k rozpočtu města na rok 2020.
Starosta předložil zastupitelům tento návrh usnesení: Zastupitelstvo města schválilo bez
výhrad rozpočet na rok 2020 ve znění dle zveřejněného návrhu rozpočtu na rok 2020, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení. Celkové příjmy ve výši 55.992.000,- Kč, celkové výdaje ve
výši 97.806.800,- Kč, celkové financování ve výši 41.814.800,- Kč. Zastupitelstvo města
schválilo zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města: Vybudování varovného
systému ochrany před povodněmi města Podivín, digitální povodňový plán.
Hlasování :

pro dle návrhu : 12
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad rozpočet na rok 2020 ve znění dle
zveřejněného návrhu rozpočtu na rok 2020, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Celkové příjmy ve výši 55.992.000,- Kč, celkové výdaje ve výši 97.806.800,- Kč, celkové
financování ve výši 41.814.800,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo zahájení investičních
akcí a jejich zařazení do majetku města: Vybudování varovného systému ochrany před
povodněmi města Podivín, digitální povodňový plán.
2.4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021, 2022
Povinností obcí je sestavení a schválení střednědobého výhledu rozpočtu města.
Střednědobý výhled musí zahrnovat zejména údaje o příjmech a výdajích, dlouhodobých
investičních akcích. Starosta předložil přítomným návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2021, 2022.
Starosta požádal zastupitele, aby se hlasováním vyjádřili k předloženému návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021, 2022.
Hlasování :

pro schválení střednědobého výhledu rozpočtu dle návrhu: 12
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad střednědobý výhled rozpočtu na roky
2021, 2022 ve znění dle zveřejněného návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2021, 2022, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Celkové příjmy pro rok 2021
54.266.000,- Kč, celkové výdaje pro rok 2021 58.000.000,- Kč, celkové financování pro rok
2021 3.734.000,- Kč, celkové příjmy pro rok 2022 54.244.000,- Kč, celkové výdaje pro rok
2022 58.000.000,- Kč, celkové financování pro rok 2022 3.756.000,- Kč. Dlouhodobé
pohledávky ve výši Kč 1.545,-, dlouhodobé závazky 0,- Kč.

2.5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Starosta předložil zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2019. Starosta dále
představil jednotlivé trvající úkoly plynoucí z usnesení rady města. Starosta požádal zastupitele,
aby se ke zprávě vyjádřili v diskusi.
Hlasování :

pro projednání a vzetí na vědomí bez výhrad: 12
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí a projednalo zprávu o činnosti kontrolního
výboru města Podivína v roce 2019.
2.6. Zpráva o činnosti finančního výboru
Předseda finančního výboru Mgr. Bc. Hemza předložil přítomným zprávu o činnosti
finančního výboru města Podivína v roce 2019. Předseda upozornil na nedostatky zjištěné
v účetnictví Základní školy Podivín. Jedná se pouze o drobné nedostatky a Základní škola
Podivín přijala k těmto nedostatkům opatření nápravy.
Hlasování :

pro projednání a vzetí na vědomí bez výhrad: 12
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí a projednalo zprávu o činnosti finančního
výboru města Podivína v roce 2019.
2.7. Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Starosta předložil přítomným Obecně závaznou vyhlášku města Podivína č. 1/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a dále informoval o návrhu na zvýšení poplatku na částku
600 Kč/osoba. Důvodem pro navýšení částky oproti skutečnosti loňského roku je nárůst
nákladů za svoz odpadu.
Diskuse:
Mgr. Průdková: bylo by do budoucna možné zvýhodnit občany, kteří odpad lépe třídí…?
starosta: projednávali jsme při diskusi na valné hromadě Hantály a.s.. Obávám se, že náklady
na zjišťování a statistiku kdo jak třídí by nakonec převýšily výhody s tímto spojené. Řešíme
podporu třídění rozmísťováním nových kontejnerů na tříděný odpad.
Ing. Holub: efekt díky navýšení množství tříděných odpadů by byl minimální oproti
vynaloženým nákladům.
Hlasování :

pro schválení OZV č. 1/2019 dle návrhu : 12
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Podivína č. 1/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrh (viz příloha č. 1
– návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2019).

2.8. Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Starosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky města Podivína č. 2/2019 o místním
poplatku ze psů. Sazby poplatku zůstaly stejné. Nově budou dle zákona nižší sazbu poplatku
platit držitelé psa starší 65 let (dříve byl věk 60 let). Byla sjednocena sazba pro psa chovaného
v bytě nebo v rodinném domě.
Hlasování :

pro schválení OZV č. 2/2019 dle návrhu : 12
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Podivína č. 2/2019
o místním poplatku ze psů (viz příloha č. 2 – návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2019).
2.9. Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
Starosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky města Podivína č. 3/2019 o místním
poplatku z pobytu. Zákon o místních poplatcích ruší poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a
poplatek z ubytovací kapacity a nově zavádí pojem poplatek z pobytu. Poplatek se platí za
krátkodobý pobyt na území obce bez ohledu na to, kde je pobyt poskytnut (ubytovací zařízení
či soukromí) a jaký má účel. Pokud však délka pobytu překročí 60 po sobě jdoucích
kalendářních dnů, poplatek se neplatí. Sazba poplatku z pobytu je navržena ve výši 10,- Kč za
den (max. možná výše dle zákona činí 21,- Kč).
Hlasování :

pro schválení OZV č. 3/2019 dle návrhu : 12
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Podivína č. 3/2019
o místním poplatku z pobytu (viz příloha č. 3 – návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2019).
2.10. Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 4/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Starosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky města Podivína č. 4/2019 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. Byly provedeny jen nepatrné změny dle zákona.
Hlasování :

pro schválení OZV č. 4/2019 dle návrhu : 12
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Podivína č. 4/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha č. 4 – návrh obecně
závazné vyhlášky č. 4/2019)
2.11. Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 5/2019 k trvalému označování psů a
evidenci jejich chovatelů
Starosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky města Podivína č. 5/2019 k trvalému
označování psů a evidenci jejich chovatelů. Návrh OZV k trvalému označování psů
mikročipem nebo tetováním (povinnost ze zákona od 01.01.2020) a evidenci jejich chovatelů.
Pokud nebude pes označen čipem nebo tetováním, bude naočkování psa proti vzteklině
neplatné. Vzhledem k tomu, že není povinnost zaregistrovat číslo mikročipu do centrálního
registru, bude při placení poplatku ze psů od držitele psa požadován údaj o provedeném

čipování psa. Tato evidence bude sloužit jen pro úřední potřebu správce poplatku z důvodu
snazšího dohledání držitele psa.
Hlasování :

pro schválení OZV č. 5/2019 dle návrhu : 12
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Podivína č. 5/2019
o k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů (viz příloha č. 5 – návrh obecně
závazné vyhlášky č. 5/2019).
2.12. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1373 v k.ú. Podivín
Starosta informoval přítomné, že v termínu zveřejněného záměru prodeje části pozemku
p.č. 1373 v k.ú. Podivín byla přijata jediná žádost o koupi části pozemku od paní Markéty
Nedbalcové. Jedná se o pozemek p.č. 1373/5 – zastavěná plocha, garáž bez čp/če o výměře 2
m2, který byl oddělen geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 1373 v k.ú. Podivín.
Se zveřejněnými podmínkami prodeje žadatelka souhlasí.
Hlasování :

pro prodej žadateli a schválení kupní smlouvy: 12
proti:
0
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 1373/5 – zastavěná plocha,
garáž bez čp/če o výměře 2 m2, odděleného geometrickým plánem z původního pozemku
p.č. 1373 v k.ú. Podivín paní Markétě Nedbalcové, ……. Prodejní cena 1000,- Kč/m2 vč.
DPH. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho
vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1373/5
– zastavěná plocha, garáž bez čp/če o výměře 2 m2, odděleného geometrickým plánem z
původního pozemku p.č. 1373 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
2.13. Žádost o koupi pozemku p.č. 740 v k.ú. Podivín
Starosta informoval přítomné, že manželé Lubomír a Alena Čápovi jako iniciátoři
vyhlášeného záměru prodeje jako jediní podali žádost o koupi pozemku p.č. 740 – zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 172 m2 v k.ú. Podivín. S podmínkami prodeje
souhlasí. Pozemek se nachází na ulici Stará Čtvrť a je užíván jako dvůr a přístupová cesta
k rodinnému domu manželů Čápových.
Hlasování :

pro prodej žadatelům a schválení kupní smlouvy: 12
proti:
0
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 740 – zastavěná plocha a
nádvoří, společný dvůr o výměře 172 m2 v k.ú. Podivín do podílového spoluvlastnictví
manželům Lubomíru Čápovi, bytem …… a Aleně Čápové, bytem ……... Prodejní cena
460,- Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jejich
vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 740 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 172 m2 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.

2.14. Návrh na pořízení změny územního plánu
Starosta informoval přítomné o přijatých žádostech na změnu územního plánu města
Podivína. Byly přijaty žádosti Ing. Jana Viskota č.j. MUP-0898/2018, Miloslava Nedomy č.j.
MUP-1993/2018 a Ladislava Vágnera č.j. MUP-2092/2018. Žádosti byly předloženy
k posouzení pořizovateli územního plánu, Městskému úřadu Břeclav, odboru rozvoje a správy,
oddělení úřadu pro územní plánování. Starosta předložil stanoviska pořizovatele k jednotlivým
žádostem.
V případě žádosti pana Ladislava Vágnera doporučuje pořizovatel Zastupitelstvu
města Podivína návrh žadatele o změnu ÚP Podivín zamítnout.
Diskuse:
Ing. Holub: žádosti se netýkají změny č. 1 ÚP Podivín, která již probíhá, ale změny následující.
Každopádně je třeba se se žádostmi vypořádat. Zastupitelstvo města by mělo rozhodnout, zda
žádosti schválí, či nikoliv.
starosta: zastupitelstvo města nemusí o žádostech rozhodnout dnes, můžeme vést diskusi.. Za
mě hřbitov rezervu má, nikoliv ale velkou. Rezerva je tedy zapotřebí ( viz žádost p. Vágnera –
pozn. zapisovatel )
Mgr. Bc. Hemza: v případě potřeby je možné řešit vyvlastněním?
Ing. Holub: domnívám se, že v tomto případě ne….
starosta: asi ne, ale vytváříme si podmínky pro další jednání s vlastníky pozemků (směna,
prodej apod.….)
starosta: územní plán také neřeší vlastnické vztahy k pozemkům. Proto jsou některé plánované
cesty zakresleny i přes pozemky soukromých vlastníků….
Mgr. Průdková: je počítáno na hřbitově i s rozptylovou loučkou?
starosta: prozatím ne, je to ale jedna z možných variant
Starosta požádal zastupitele města, aby se hlasováním vyjádřili k žádosti změny
územního plánu Podivín předloženou panem Ladislavem Vágnerem č.j. MUP-2092/2018.
Hlasování :

pro neschválení změny ÚP Podivín dle žádosti č.j. MUP-2092/2018: 9
proti:
1
zdržel se:
2

Zastupitelstvo města pořízení změny územního plánu ve věci změny Územního
pánu města Podivín na pozemcích p.č. 2519 a p.č. 2518 oba v k.ú. Podivín neschvaluje.
V případě žádosti Miloslava Nedomy zastoupeného paní Pavlínou Valentovou byla
žádost na doporučení pořizovatele prověřena procesem SEA. Proces SEA vyhodnotil žádost
jako akceptovatelnou. Na základě shora uvedeného doporučuje pořizovatel žádosti vyhovět.
Hlasování :

pro schválení změny ÚP Podivín dle žádosti č.j. MUP-1993/2018: 12
proti:
0
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města pořízení změny územního plánu ve věci změny Územního
pánu města Podivín na pozemku p.č. 1780/14 v k.ú. Podivín schvaluje.
V případě žádosti Ing. Jana Viskota doporučil pořizovatel posoudit předmětnou změnu
procesem SEA. Posouzením procesem SEA bylo konstatováno, že zamyšleným provozem
(provoz lakovny a zámečnické dílny) vznikne areálové řešení, které v předmětném území

zakládá jiné principy, než sledují podmínky pro užívání plochy smíšené obytné - městské (SM).
Dále bylo procesem SEA konstatováno, že změna je neakceptovatelná z důvodu negativních
vlivů na okolní plochy bydlení. Pořizovatel s ohledem na uvedené doporučuje žádosti
nevyhovět.
Hlasování :

pro neschválení změny ÚP Podivín dle žádosti č.j. MUP-0898/2018: 11
proti:
1
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města pořízení změny územního plánu ve věci změny Územního
pánu města Podivín na pozemku p.č. 1216 v k.ú. Podivín neschvaluje.
2.15. Změna sídla Města Podivín a změna sídla Městského úřadu Podivín
Starosta konstatoval, že s ohledem na přemístění sídla Městského úřadu Podivín a tím i
sídla Města Podivína je třeba provést administrativní úkony, které povedou ke změně adresy
sídla Města Podivín a změně sídla Městského úřadu Podivín. Původní adresa sídla Masarykovo
nám. 180/20, 691 45 Podivín se mění na adresu: Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín.
Změnu sídla Města Podivín a změnu sídla Městského úřadu Podivín schválila Rada města
Podivína svým usnesením č. 27.13. na schůzi Rady města Podivína dne 05.12. 2019.
Hlasování :

pro souhlas se změnou sídla Města Podivín a změnou sídla Městského úřadu
Podivín: 12
proti:
0
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města souhlasí se změnou sídla Města Podivín a změnou sídla
Městského úřadu Podivín na adresu Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín.
3. Diskuse
starosta: řešili jsme možné navýšení hlídek Městské policie Břeclav zejména s ohledem na
přetrvávající problémy s osobami požívajícími alkoholické nápoje na veřejném prostranství.
Proběhlo jednání s velitelem MěP Břeclav. Bude záležet na tom, jak se k tomu postaví
zastupitelé města Břeclavi. Jednáme s okolními obcemi o možné spoluúčasti. Cena služby by
byla přibližně 1,5 mil. Kč. Nyní cca 300 tisíc Kč. Dáváme spíše podnět k úvaze….Další
možností je služba bezpečnostní agentury. Tato má však oproti městské policii daleko menší
pravomoci. Jednou z variant je i pořízení vlastní městské policie pro Podivín, což je finančně a
časově velmi náročné…..
starosta: na základní škole proběhla kontrola školní inspekcí. Kdo má zájem, zpráva je
k nahlédnutí….
starosta: pí Macánová uspořádala na Spolkovém domě Podivín výstavu malíře Antonína
Vojtka, 21.12. proběhne koncert Melodiky, 17.12. koncert ZUŠ, v kostele byly opraveny
varhany, zveme vás na žehnání nově zrekonstruovaných varhan.
pí Macánová: propady na komunikaci k Janovu hradu
starosta: jednali jsme s Povodím Moravy. Pozemek je v jejich vlastnictví, bohužel tvrdí, že
cesta jejich není. Projednáme možnost opravy.
starosta: vidím tady p. Řezáče. Výstavba v lokalitě U Mlýna panem Houžvičkou dnes nebyla
součástí jednání tohoto zastupitelstva. Je mi známo, že probíhá jednání mezi p. Metznerem a p.
Houžvičkou o prodeji nemovitosti p. Metznera.
p. Řezáč: vy jste osobně pozval na zasedání zastupitelstva p. Houžvičku a obyvatele lokality.
Dal jste prostor panu Houžvičkovi…

starosta: dali jsme prostor pro připomínky a diskusi všem stejně, vyjadřovali se i jednotliví
obyvatelé…
p. Řezáč: ale v zápisu není například zmíněno, že některé místnosti domů jsou pod úrovní
komunikace a může dojít díky dopravě k narušení statiky budov, rodina Masaříkova – díky
výstavbě dojde o soukromí, cesta je v katastrofálním stavu…..
p. Řezáč: pan Hemza zachránil člověka, dále vyčistil prostor za jeho domem. Prostor od
prodejny na rohu až po základní školu je také možné řešit vegetační dlažbou. Vedení města
zavinilo zúžení ulice Palackého, chybí další parkovací místa.
p. Řezáč: o zahrádku (pozemek sousedící s nemovitostí p. Řezáče v majetku města – pozn.
zapisovatel) jsem žádal už dřív. Měl bych mít morální právo tento pozemek získat. Obrovsky
se zde plýtvalo. Starosta a místostarosta by neměli mít právo na odměny…..
4. Závěr
Jednání Zastupitelstva města Podivína bylo ukončeno v 22.30 hod..
V Podivíně dne 12.12. 2019
Ověřovatelé zápisu :

Helena Macánová

..................................................

Ing. Dalibor Klusáček

..................................................

Starosta :

Ing. Martin Důbrava

..................................................

Místostarosta

Stanislav Machovský

..................................................

