MĚSTO PODIVÍN

Zápis
z IX. zasedání Zastupitelstva města Podivína
ze dne 12.03. 2020

Úvodní část jednání podle jednacího řádu zastupitelstva
Přítomni: zahájení přítomno 11 členů zastupitelstva
Omluveni: Bc. Blažena Švestková, Pavlína Čapková, Ing. Dalibor Klusáček, Mgr. Petr Florián.
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: 11
Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo, že veškeré hlasování bude probíhat veřejně,
aklamací (zdvižením ruky).
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jitka Harnušková, Stanislav Machovský
Návrhová komise: Mgr. Jitka Průdková, Mgr. Bc. Ladislav Hemza
Sčítáním hlasů pověřen: Mgr. Jitka Průdková
Zapisovatel: Ing. Radim Mildner
Starosta požádal členy zastupitelstva, aby hlasováním odsouhlasili jednotlivé výše
navržené členy zasedání zastupitelstva města.
Hlasování :

pro dle návrhu: 11

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. VIII. ze dne 12.12.2019
2.2. Kontrola rozpočtového opatření č. 12/2019 k rozpočtu města na rok 2019
2.3. Návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu
2.4. Stanovení výše odměn členům finančního výboru
2.5. Stanovení výše odměny starostovi města
2.6. Stanovení výše odměny místostarostovi města
2.7. Návrh na koupi pozemků p.č. 2213/24, 2213/25 a 2213/28 vše v k.ú. Podivín
2.8. Realizace investičního záměru – výstavba Hasičské zbrojnice

3. Diskuse
Starosta předložil zastupitelům návrh přednostně projednat před hlavními body jednání
s ohledem na přítomné vlastníky pozemků v lokalitě ulice Hřbitovní v Podivíně „Realizaci
výstavby komunikace Hřbitovní v Podivíně“.
4. Závěr jednání
Starosta požádal zastupitele, aby případně podali návrh na rozšíření programu jednání
zastupitelstva města. (nikdo ze zastupitelů města nepodal návrh k rozšíření programu jednání
zastupitelstva města, pozn. zapisovatel). Starosta požádal zastupitele města, aby se hlasováním
vyjádřili k předloženému programu jednání včetně přednostního projednání bodu diskuse:
„Realizace výstavby komunikace Hřbitovní v Podivíně“.
Hlasování: pro: 11
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo předložený program jednání
zastupitelstva města včetně přednostního projednání bodu diskuse: „Realizace výstavby
komunikace Hřbitovní v Podivíně“.
3. Diskuse: „Realizace výstavby komunikace Hřbitovní v Podivíně“
Starosta stručně informoval o zadání projekčních prací komunikace Hřbitovní
v Podivíně. V průběhu let probíhala jednání, kde byly předloženy různé šíře uličního profilu
ulice Hřbitovní v Podivíně. Město Podivín jednalo s vlastníky pozemků o možném získání
pozemků v šířce cca 4 m, tak aby bylo možné vybudovat obousměrnou komunikaci v šířce 5,5
– 6 m vozovky s odstavným stáním, chodníkem a plochou veřejné zeleně. Část vlastníků již
tyto pozemky městu darovala, nebo prodala. Další část vlastníků nesouhlasí s předáním (prodej,
darování) v takové míře a předkládá „kompromisní“ návrh řešení na předání (prodej, nebo
darování) svých pozemků.
starosta: nechci bránit ve výstavbě této ulice, ale také nechci opakovat chyby z minulosti. (úzké
komunikace, např. ulice Újezd, pozn. zapisovatel). Město výstavbou inženýrských sítí,
veřejným osvětlením, chodníkem, komunikací pozemky zhodnotí. Pobavme se v diskusi, bez
usnesení o návrhu řešení, návrh projedná stavební komise, rada města, návrh projde
zhodnocením a následným předložením zastupitelstvu města.
Starosta předložil návrh vlastníků pozemků v ulici Hřbitovní č.j. MUP-0560/2020 a
požádal zástupce vlastníků, aby se k návrhu vyjádřili.
p. Ořeský: zpracovali jsme kompromisní návrh řešení uliční šíře. Pro většinu vlastníků jsou 4
m prodeje či darování pozemků nepřijatelné. Vlastníci, kteří mají rodinné domy v této lokalitě
již zbudovány na předání pozemků v této šíři nikdy nepřistoupí. Domy již stojí, určitě chápete,
že jinak se jedná s lidmi, kteří již mají „postaveno“ a s lidmi, kteří chtějí stavět…. Kompromisní
návrh umožňuje dostatečné uložení všech inženýrských sítí (již zpracováno Ing. arch.
Třináctým) a na tuto lokalitu dostatečnou šíři vozovky.
Z průběhu další diskuse:
starosta: zájem města stavět v této lokalitě je. S ohledem na budoucí zástavbu se v současné
době mění územní plán. Každopádně chceme, aby ulice i „nějak vypadala“….
p. Racek: v případě první části ulice Hřbitovní se jedná o jednostrannou zástavbu, uliční šíře
bude dostačující (dále poukazuje na uliční šíři v Rybářích, pozn. zapisovatel). Těžce se budeme
domlouvat s lidmi na získání pozemků v šíři 4 m, kteří již mají domy zbudovány.
starosta: věřím, že se dohodneme, návrh předám projektantovi, aby zpracoval maximum
využitelného prostoru….

p. Vidlář: rozhodnutí je na zastupitelstvu, chceme zlepšení stavu ulice a ten bude jenom
v případě kompromisu…
Zúčastnění se dále dohodli tak, že po zpracování kompromisního návrhu řešení budou
vlastníci o předložených návrzích informováni.
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. VIII. ze dne 12.12.2019
Starosta informoval zastupitele o splnění úkolů plynoucích ze zasedání zastupitelstva
města č. VIII. ze dne 12.12.2019. Všechny úkoly plynoucí z usnesení byly splněny.
Hlasování :

pro vzetí na vědomí: 11
proti:
0
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. VIII. ze dne 12.12.2019.
2.2. Kontrola rozpočtového opatření č. 12/2019 k rozpočtu města na rok 2019
Starosta předložil ke kontrole rozpočtové opatření č. 12/2019 k rozpočtu města na rok
2019 k rozpočtu města na rok 2019 s tím, že se postupně k jednotlivým rozpočtovým opatřením
vyjádřil. Starosta dále požádal zastupitele, aby se k rozpočtovému opatření vyjádřili v diskusi.
Hlasování :

pro provedení kontroly a vzetí na vědomí bez výhrad: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 12/2019
k rozpočtu města na rok 2019 a toto rozpočtové opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
2.3. Návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu
Jedná se o pohledávky dlužnice z uzavřených Smluv o půjčce č. 02/2003 ze dne
10.06.2003, 03/2003 ze dne 10.06.2003, č. 04/2003 ze dne 10.06.2003 a č. 05/2003 ze dne
10.06.2003 na opravy a modernizaci bytového fondu na území města Podivín na základě obecně
závazné vyhlášky č. 4/97 o zřízení účelového fondu s názvem „Bytový fond Podivín“ v celkové
výši k 31.12.2019 - 128.166,03 Kč. Odůvodnění: Pohledávka byla vymáhána městem průběžně
dle termínů splátek od 1.11.2004 a od roku 2008 byla vymáhána soudně prostřednictvím
právního zástupce města. Dlužnice 04.10.2013 podala insolvenční návrh - požádala o
oddlužení a Město Podivín přihlásilo pohledávku ve výši 186.570,- Kč do insolvenčního řízení.
Krajským soudem v Brně 25.06.2014 bylo dlužnici povoleno oddlužení. Krajský soud v Brně
usnesením 11.11.2014 schválil dlužnici oddlužení plněním splátkového kalendáře: po dobu pěti
let věřiteli Městu Podivín na úhradu 31,92 % zjištěných pohledávek. V rámci splátek dlužnice
uhradila Městu Podivín 58.403,97 Kč. Krajský soud v Brně usnesením č.j. KSBR 38 INS
27613/2013-B-29 dne 12.12.2019 rozhodl o splnění oddlužení a rozhodl, že dlužnice se
osvobozuje od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly
uspokojeny. Rada města návrh projednala na své schůzi 27.2.2020 a postupuje ho zastupitelstvu
města.
Hlasování :

pro vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši 128.166,03 Kč dlužnici: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města se vzdává práva a promíjí dluh ve výši 128.166,03 Kč
dlužnici: ……., bytem …….., 691 45 Podivín.
2.4. Stanovení výše odměn členům finančního výboru
Rada města navrhuje poskytnout členům finančního výboru (kteří nejsou členy
zastupitelstva města) finanční odměnu za rok 2019 ve výši 2.000 Kč/člen, jmenovitě členům:
Miroslavě Hájkové, Anně Poňuchálkové a Michalu Padělkovi.
Hlasování :

pro schválení dle návrhu: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města stanovuje jednorázovou odměnu pro členy finančního výboru
za rok 2019 ve výši 2.000 Kč/člen jmenovitě Miroslavě Hájkové, Anně Poňuchálkové a
Michalu Padělkovi.
2.5. Stanovení výše odměny starostovi města
Dne 1.1.2020 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., které zvyšovalo odměny členům zastupitelstev
o cca 10%. Stávající odměna starosty je ve výši 32.829 Kč. Odměna za výkon neuvolněného
starosty je stanovena max. ve výši 36.112 Kč. Rada města navrhuje odměnu ve výši 36.000 Kč,
termín výplaty od 1.4.2020.
Hlasování :

pro schválení dle návrhu: 9
proti: 0
zdržel se: 2

Zastupitelstvo města stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného
starosty města ve výši 36.000 Kč. Odměna bude poskytována od 1.4.2020.
2.6. Stanovení výše odměny místostarostovi města
Dne 1.1.2020 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., které zvyšovalo odměny členům zastupitelstev
o cca 10%. Stávající odměna místostarosty je ve výši 22.000 Kč Odměna za výkon
neuvolněného místostarosty je stanovena max. ve výši 32.501 Kč. Rada města navrhuje odměnu
ve výši 24.000 Kč, termín výplaty od 1.4.2020.
Hlasování :

pro schválení dle návrhu: 10
proti: 0
zdržel se: 1

Zastupitelstvo města stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty města ve výši 24.000 Kč. Odměna bude poskytována od 1.4.2020.

2.7. Návrh na koupi pozemků p.č. 2213/24, 2213/25 a 2213/28 vše v k.ú. Podivín
Starosta předložil zastupitelům návrh společnosti České dráhy, a.s. na koupi nemovitých
věcí, pozemku p.č. 2213/24, pozemku p.č. 2213/25 a pozemku p.č. 2213/28 vše v k.ú. Podivín.
Pozemky se nachází před budovou Českých drah. Pozemky slouží jako chodník, parkovací stání
a kolárna. České dráhy navrhují kupní cenu ve výši 72.000 Kč. Cena pozemků dle znaleckého
posudku je ve výši 54.750 Kč. Rozdíl mezi cenami představují náklady spojené s prodejem
(znalecký posudek, náklady vkladu a režie).
Hlasování :

pro souhlas s koupí pozemků dle výše uvedeného od prodávajícího České dráhy
a.s. za celkovou kupní cenu 72.000 Kč bez DPH: 11
proti: 0

Zastupitelstvo města souhlasí s koupí nemovitých věcí pozemků p.č. 2213/24 –
ostatní plocha o výměře 212 m2, p.č. 2213/25 – ostatní plocha o výměře 156 m2 a p.č.
2213/28 – ostatní plocha o výměře 91 m2 vše v k.ú. Podivín od prodávajícího České dráhy
a.s. za celkovou kupní cenu 72.000 Kč bez DPH.
2.8. Realizace investičního záměru – výstavba Hasičské zbrojnice
Starosta požádal zastupitele, aby s v diskusi, případně již pouze hlasováním vyjádřili
k umístění hasičské zbrojnice. Z diskuse zastupitelů na pracovním setkání vyplynulo
rozhodnout o umístění Hasičské zbrojnice na ulici Radniční v Podivíně v místě stávající
hasičské zbrojnice. Starosta dále přítomné seznámil s možnou podobou nové hasičské zbrojnice
jejíž vizualizací byla pověřena společnost OK. Atelier s. r.o.
Hlasování :

pro schválení umístění nové hasičské zbrojnice na pozemcích za stávající radnicí
(ulice Radniční v Podivíně): 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města rozhodlo o umístění Hasičské zbrojnice na pozemcích za
stávající radnicí (ulice Radniční v Podivíně).
3. Diskuse
starosta: pokud situace umožní, proběhnou oslavy osvobození města Podivína dne 15.4. 2020
v době od 10:00 hod. na Masarykově náměstí v Podivíně
starosta: termín veřejného projednání územního plánu proběhne 21.4. 2020
starosta: na následujícím zasedání zastupitelstva města proběhne společné focení členů
zastupitelstva.
starosta: v současné době probíhá dokončení realizačních prací na obnově extravilánu města.
Město s největší pravděpodobností obdrží dotaci na realizaci mokřadu Podivín.
starosta: město vypíše výběrové řízení na získání vozidla pro J-SDH Podivín
starosta: základní škola získala dotaci ve výši cca 1,6 mil Kč na vybavení PC technikou,
serverem a na opravnu učebny výpočetní techniky.
starosta: město získalo dezinfekční prostředky v souvislosti s onemocněním COVID-19, děkuji
tímto zastupitelce pí Průdkové. Došlo k uzavření ZŠ Podivín, je omezen provoz MŠ Podivín.
Došlo ke zrušení kulturních, společenských a sportovních akcí. Je prováděn rozvoz
informačních letáků pro cizince ubytované v Podivíně (areál bývalého „Tylexu“)
starosta: postupně budou probíhat opravy památek – Sv. Tekla, Sv. Jan Nepomucký, Sousoší
Immaculata.

starosta: farnost řeší opravu Cyrilky. Máme dobrou zkušenost s firmou FKB, která zajišťovala
opravu radnice, probíhá jednání. Zastupitelka města Helena Macánová připravila označení
památek města. Označení bylo zadáno do výroby.
starosta: rada města zamítla návrh na využití pracovníků města Podivína k doprovodu dětí přes
přechody pro chodce č.j. MUP-0417/2020. Důvody zamítnutí předložil radní Mgr. Bc. Hemza
a tajemník MěÚ Podivín: zaměstnanci Technických služeb města Podivína nemají výkon této
činnosti v popisu práce – v pracovní náplni. Nelze jim tedy tuto práci nařídit. Zaměstnanci
technických služeb byli s tímto návrhem seznámeni a shodně odmítli vykonávat tuto činnost,
kterou nemají v popisu práce s ohledem na možná rizika a zodpovědnost s touto prací spojenou
(nepřiměřená zodpovědnost za bezpečnost dětí). Ve vztahu k samotné osobě „pověřené“, tato
musí být starší 18 let, k činnosti musí být dostatečně způsobilá (odpovídající školení) a musí
být pověřena příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Toto školení
každopádně nezahrnuje samotnou práci s dětmi. Předpokladem a otázkou je tedy dostatečná
„osobní způsobilost“, například zda tuto osobu budou děti respektovat, zda si s nimi dokáže
sjednat jistou míru kázně, kterou bezpečné překonání vozovky dozajista vyžaduje, což není
zcela zřejmé.
starosta: se zubním oddělením řešíme rozšíření její činnosti na DZÚ Podivín (nové pracoviště
pro RTG, zubní hygienu).
starosta: s Hřebačkovými jednáme o získání části pozemků u nákupního střediska (směna,
prodej).
starosta: připravujeme formulář pro podávání žádostí spolků o dotace. Připravuje pí Čapková,
pí Holubová, p. Holub, p. Hemza.
pí Macánová: bude zveřejněno na webu?
starosta: seznámíme s formulářem spolky a zveřejníme na netu…
pí Macánová: formulář by měl obsahovat i možnost získání mimořádné dotace například
v případě havárie apod..
Mgr. Bc. Hemza: neobsahuje. Spolky si musí znovu požádat a zastupitelé zváží, schválí,
zamítnou. Takto není možné. Je třeba vždy vyhodnotit oprávněnost mimořádné situace
zastupitelstvem.
starosta: proběhly stavební úpravy na bývalé ZUŠ. Bude využívat spolek Abecedum a
amatérské hudební skupiny.
Mgr. Průdková: využití jídelny v DZÚ Podivín pro schůzky seniorů? Ve Spolkovém domě
Podivín není tolik prostoru…
starosta: jídelna není využívána, není problém.
pí Macánová: oprava označení ulic
starosta: byly vyčleněny finanční prostředky, musíme zmapovat, následně proběhne výměna
pí Macánová: opakující se stížnosti na kvalitu úklidu v městské hale, zejména ochoz ve velkém
sále, za topením, oprava poškozeného svodu dešťových vod…
tajemník: projednám se správcem…
Mgr. Průdková: stojan na kola před radnicí, opírání kol o budovu, poškození fasády…
starosta: byl instalován provizorní stojan. Přivezl jsem už nové stojany, dojde k jejich instalaci.
p. Švec Petr: pochválil bych p. Spěváčka za provedené práce. Dále upozorňuji na stromy
popadané v „borovičkách u štěrkoviště“: jsou nebezpečné, částečně na pozemcích města. Mělo
by dojít k zabezpečení alespoň podél cest, kde prochází veřejnost.

4. Závěr
Jednání Zastupitelstva města Podivína bylo ukončeno v 21.50 hod..
V Podivíně dne 12.03. 2020
Ověřovatelé zápisu :

Mgr. Jitka Harnušková

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

Stanislav Machovský

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

Starosta :

Ing. Martin Důbrava

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

Místostarosta

Stanislav Machovský

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

