Úvodní část jednání podle jednacího řádu zastupitelstva
Přítomni: zahájení přítomno 14 členů zastupitelstva
Omluveni: Ing. Dalibor Klusáček
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: 14
Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo, že veškeré hlasování bude probíhat veřejně,
aklamací (zdvižením ruky).
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ladislav Hemza, Mgr. Jitka Harnušková
Návrhová komise: Mgr. Jana Mešková, Pavlína Čapková
Sčítáním hlasů pověřen: Mgr. Jana Mešková
Zapisovatel: Ing. Radim Mildner
Starosta požádal členy zastupitelstva, aby hlasováním odsouhlasili jednotlivé výše
navržené členy zasedání zastupitelstva města.
Hlasování :

pro dle návrhu: 14

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. VI ze dne 26.08.2019
2.2. Kontrola rozpočtového opatření 6/2019, 7/2019 a 8/2019 k rozpočtu města na rok 2019
2.3. Kontrola plnění rozpočtu k 30.09.2019
2.4. Nabídka na koupi podílu pozemku p.č. 2959/579 v k.ú. Podivín
2.5. Žádost o koupi pozemků p.č. 1025, 1026/2, 1027 a části pozemku p.č. 1032/1 vše v k.ú.
Podivín
2.6. Žádost o prodej části pozemku p.č. 821/1 a části pozemku p.č. 888 vše v k.ú. Podivín
2.7. Žádost o prodej pozemků p.č. 32/19, 32/20, 32/21 a 32/24 vše v k.ú. Podivín
2.8. Žádost o prodej pozemku p.č. 952/1 v k.ú. Podivín
2.9. Žádost o prodej pozemku p.č. 721/4 v k.ú. Podivín
2.10. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1373 v k.ú. Podivín

2.11. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1373 v k.ú. Podivín
2.12. Žádost o prodej pozemku p.č. 740 v k.ú. Podivín
2.13. Žádost o prodej pozemku p.č. 2325/1 v k.ú. Podivín
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
3. Diskuse
4. Závěr jednání
Starosta požádal členy zastupitelstva města, aby hlasováním rozhodli o schválení
programu jednání zastupitelstva města.
Hlasování: pro: 14
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo předložený program jednání
zastupitelstva města.
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. VI ze dne 26.08.2019
Starosta informoval zastupitele o splnění úkolů plynoucích ze zasedání zastupitelstva
města č. VI ze dne 26.08. 2019. Úkol byl splněn.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. VI ze dne 26.08. 2019.
2.2. Kontrola rozpočtového opatření č. 6/2019, č. 7/2019 a č. 8/2019 k rozpočtu města na
rok 2019
Starosta předložil ke kontrole rozpočtová opatření č. 6/2019, č. 7/2019 a č. 8/2019
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: 14
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 6/2019, č. 7/2019
a č. 8/2019 k rozpočtu města na rok 2019 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez
výhrad.
2.3. Kontrola plnění rozpočtu k 30.09.2019
Starosta požádal zastupitele, aby se v případě zájmu vyjádřili k plnění rozpočtu příjmů
a výdajů k 30.09. 2019. Starosta dále konstatoval, že příjmy se naplňují dle předpokladů. Na
straně výdajů se nepodaří provést v letošním roce všechny investiční akce.
Hlasování :

pro provedení kontroly bez výhrad 14
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu plnění rozpočtu k 30.09. 2019 a toto vzalo
na vědomí bez výhrad.
2.4. Nabídka na koupi podílu pozemku p.č. 2959/579 v k.ú. Podivín
Pan Mgr. Bc. Pavel Koloděj Ph.D. MBA městu nabízí ke koupi spoluvlastnický podíl
na pozemku p.č. 2959/579 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 88 m2 v k.ú. Podivín.
Pan Koloděj vlastní podíl ve výši 1/3. Pozemek se nachází v lokalitě „Podivínské bažiny“. Rada
města nedoporučuje odkoupení tohoto podílu.
Hlasování :

pro zamítnutí koupě spoluvlastnického podílu: 14
proti:
0
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města Podivína zamítlo koupi spoluvlastnického podílu id. 1/3
pozemku p.č. 2959/579 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 88 m2 v k.ú. Podivín.
2.5. Žádost o koupi pozemků p.č. 1025, 1026/2, 1027 a části pozemku p.č. 1032/1 vše v k.ú.
Podivín
Starosta přečetl žádost manželů Miluše a Jiřího Věžníkových, kteří jako jediní podali
žádost o koupi pozemků p.č. 1025 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2, p.č. 1026/2 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, p.č. 1027 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
30 m2 a p.č. 1032/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2 , který byl vyčleněn
geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 1032/1 vše v k.ú. Podivín. S podmínkami
prodeje manželé souhlasí.
Hlasování :

pro prodej pozemků p.č. 1025, 1026/2, 1027 a části pozemku p.č. 1032/1 vše
v k.ú. Podivín manželům Věžníkovým: 13
proti: 0
zdržel se: 1

Hlasování :

pro schválení kupní smlouvy:13
proti: 0
zdržel se: 1

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemky p.č. 1025 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 86 m2, p.č. 1026/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, p.č.
1027 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a pozemku p.č. 1032/5 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 55 m2, odděleného geometrickým plánem z původního pozemku p.č.
1032/1 vše v k.ú. Podivín manželům: Jiřímu Věžníkovi, nar. ……. a Miluši Věžníkové,
nar. …….. Prodejní cena 325,- Kč/m2 vč. DPH. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovité věci do jejich vlastnictví.
Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej pozemků p.č. 1025 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2, p.č. 1026/2 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 19 m2, p.č. 1027 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a pozemku p.č.
1032/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2, odděleného geometrickým plánem z
původního pozemku p.č. 1032/1 vše v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.

2.6. Žádost o prodej části pozemku p.č. 821/1 a části pozemku p.č. 888 vše v k.ú. Podivín
Starosta přečetl žádost o prodej části pozemku p.č. 821/1 a části pozemku p.č. 888 vše
v k.ú. Podivín. Předseda stavební a dopravní komise Ing. Holub informoval, že komise prodej
ani jedné z částí pozemků nedoporučuje.
Hlasování :

pro zamítnutí zveřejnění záměru prodeje částí pozemků: 13
proti:
0
zdržel se:
1

Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č 821/1 a
části pozemku p.č. 888 vše v k.ú. Podivín.
2.7. Žádost o prodej pozemků p.č. 32/19, 32/20, 32/21 a 32/24 vše v k.ú. Podivín
Starosta přečetl žádost o prodej pozemků p.č. 32/19, 32/20, 32/21 a 32/24 vše v k.ú.
Podivín. Rada města v tuto chvíli doporučuje nezveřejňovat záměr prodeje těchto pozemků
s ohledem na následné omezení přístupu k dalším pozemkům města v této lokalitě. Nejprve je
nutné dořešit vlastnický vztah k pozemkům kolem bytových domů, což bude s ohledem na
množství majitelů problematické. Případná cena pozemků vycházející z ceny stanovené
v obdobných případech je cca 200 – 300 Kč/m2. Starosta informoval o problematice vlastnictví
k pozemkům, u některých probíhá exekuční řízení. Prodej bude do budoucna značně
problematický.
Hlasování :

pro zamítnutí zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 32/19, 32/20, 32/21 a
32/24 vše v k.ú. Podivín: 14
proti:
0
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č 32/19, 32/20,
32/21 a 32/24 vše v k.ú. Podivín.
2.8. Žádost o prodej pozemku p.č. 952/1 v k.ú. Podivín
Starosta přečetl žádost o prodej pozemku p.č. 952/1 v k.ú. Podivín. Předseda stavební a
dopravní komise Ing. Holub informoval, že komise prodej pozemku nedoporučuje. Důvody:
z pozemku vede vstup do sousední nemovitosti, svod dešťových vod z okolních zpevněných
ploch. V následné diskusi se k prodeji pozemku vyjadřovali zastupitelé a zástupce žadatele p.
Florián, který konstatoval, že v případě prodeje by žadatel zajistil odvod dešťových vod i od
sousední nemovitosti. Zastupitel Mgr. Florián konstatoval, že v otázce prodeje obdobných
uliček panovala mezi zastupiteli shoda uličky neprodávat z důvodu narušení urbanistického
rázu obce, průchodnosti…..
Hlasování :

pro zamítnutí zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 952/1: 11
proti:
0
zdržel se:
3

Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 952/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 139 m2 v k.ú. Podivín.

2.9. Žádost o prodej pozemku p.č. 721/4 v k.ú. Podivín
Starosta přečetl žádost o prodej pozemku p.č. 721/4 v k.ú. Podivín. Předseda stavební a
dopravní komise Ing. Holub informoval, že komise prodej pozemku nedoporučuje. Důvodem
je zúžení silničního profilu ulice, chybí prostor pro případný budoucí chodník.
Hlasování :

pro zamítnutí zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 721/4: 13
proti:
0
zdržel se:
1

Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 721/4 –
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 80 m2 v k.ú. Podivín.
2.10. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1373 v k.ú. Podivín
Starosta přečetl žádost o prodej části pozemku p.č. 1373 v k.ú. Podivín. Stavební a
dopravní komise doporučuje prodej zastavěné části pozemku. Rada města stejně jako
v obdobných případech neoprávněného zastavění pozemku doporučuje prodejní cenu 1000
Kč/m2. Další podmínky: žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do
jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do 22.11. 2019 do 12:00 hodin.
Hlasování :

pro zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1373 za prodejní cenu 1000 Kč/m2
a podmínek uvedených v návrhu: 14
proti:
0
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 1373/5 –
zastavěná plocha, garáž bez čp/če o výměře 2 m2, odděleného geometrickým plánem
z pozemku p.č. 1373 vše v k.ú. Podivín, prodejní cena 1000 Kč/m2 vč. DPH, žadatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné žádosti
budou přijímány do 22.11. 2019 do 12:00 hodin.
2.11. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1373 v k.ú. Podivín
Starosta přečetl žádost o prodej části pozemku p.č. 1373 v k.ú. Podivín. Předseda
stavební a dopravní komise Ing. Holub informoval, že komise prodej části pozemku
nedoporučuje. Jedná se o veřejné prostranství, přes které vede přístupová cesta ke garáži
sousední nemovitosti. V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. Komise naopak doporučuje
získat do majetku s ohledem na uvedené pozemek p.č. 1374/1 v k.ú. Podivín.
Hlasování :

pro zamítnutí zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1373: 11
proti:
0
zdržel se:
3

Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1373 v
k.ú. Podivín.
2.12. Žádost o prodej pozemku p.č. 740 v k.ú. Podivín
Starosta přečetl žádost o prodej pozemku p.č. 740 v k.ú. Podivín. Stavební a dopravní
komise doporučuje prodej pozemku, dle jejího názoru s ohledem na okolní situaci prodeji nic
nebrání. Rada města doporučuje zveřejnit záměr prodeje pozemku. Rada města při stanovení
návrhu ceny vycházela z ceny stanovené pro prodej pozemků manželům Věžníkovým a
navrhuje stanovit výši ceny na 460 Kč/m2.

Ing. Dolák: sousední pozemek?
starosta: je ve vlastnictví města a s ohledem na okolní situaci ho nebude zřejmě možné dál
využít například jako stavební parcelu…. Návrh k hlasování: prodejní cena 460 Kč/m2. Další
podmínky: žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho
vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do 22.11. 2019 do 12:00 hodin.
Hlasování :

pro zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 740 za prodejní cenu 460 Kč/m2 a
podmínek uvedených v návrhu: 14
proti:
0
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 740 –
zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 172 m2 v k.ú. Podivín, prodejní cena
460 Kč/m2, žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho
vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do 22.11. 2019 do 12:00 hodin.
2.13. Žádost o prodej pozemku p.č. 2325/1 v k.ú. Podivín
Starosta přečetl žádost o prodej pozemku p.č. 2325/1 v k.ú. Podivín. Předseda stavební
a dopravní komise Ing. Holub informoval, že komise prodej pozemku nedoporučuje. Důvody
nedoporučení: přes část pozemku vede plynovod, kanalizační řad, dle ÚPD omezené komerční
využití (veřejné prostranství), omezení přístupu k okolním pozemkům, záměr města
vybudování arboreta, naučné stezky s výsadbou listnatých dřevin a keřů.
Hlasování :

pro zamítnutí zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2325/1: 14
proti:
0
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 2325/1 v k.ú.
Podivín.
2.14. Žádost o prodej pozemku p.č. 978 a části pozemku p.č. 982/1 vše v k.ú. Podivín
Starosta předložil žádost Mgr. Petra Houžvičky o prodej pozemku p.č. 978 a části
pozemku p.č. 982/1 vše v k.ú. Podivín a dále upozornil, že o pozemek p.č. 978 v k.ú. Podivín
projevil žádost další žadatel. Tato žádost bude projednána v následujícím bodě. Starosta
požádal Mgr. Houžvičku o předložení jeho záměru.
Mgr. Petr Houžvička prezentoval přítomným svůj záměr s využitím jak jeho současných
staveb a budovy mlýna, tak záměr s nakládáním s pozemky o jejichž prodej žádá.
Záměrem žadatele je rekonstrukce stávající budovy mlýna na bytový dům s nájemními byty,
vybudování sklepních prostor pro degustace vín. Nad sklepními prostorami vybudování menší
restaurace, dále parkování pro vozidla nájemníků a hostů restaurace. Žadatel dále uvedl, že
nemá problém smluvně zajistit, aby v případě prodeje zůstala současná ulička volně průchozí.
Rekonstrukce stávajících objektů, vybudování nájemních bytů, restaurace s kavárnou bude dle
jeho tvrzení pro město přínosem.
K projektu se postupně vyjadřovali jednotliví zastupitelé. Zastupitel Mgr. Hemza
upozorňoval na značný problém s dopravní situací v této lokalitě, která díky rázu zástavby je
pro takový projekt naprosto nevhodná. (těsná zástavba, úzké komunikace, nedostatek
parkovacích míst, neprůjezdnost…). Zastupitel Ing. Holub upozornil, že s ohledem na stáří
zástavby a terénní poměry je lokalita pro tento záměr nevhodná. Zastupitelka pí Macánová vidí
záměr pozitivně. Dojde k vyčistění lokality a celkovému zvelebení. Je třeba vyřešit bezpečnost
a plynulost dopravy. K záměru se negativně vyjadřovali občané města, kteří v této lokalitě

vlastní nemovitosti – P. Hemza, pí Konečná, p. Řezáč. Upozorňovali zejména na zvýšení
dopravy, hlučnost, prašnost, rušení nočního klidu, bezpečnost dětí… Starosta následně přečetl
písemně podané připomínky k záměru stavby. ( pí Konečná, p. Řezáč). Další z hostů
zastupitelstva p. Metzner informoval o probíhajícím jednání ve věci zajištění a zpevnění svahu
nad jeho nemovitostí, kde došlo k částečnému odtržení a sesuvu svahu. Žadatel Mgr. Houžvička
informoval o předchozím jednání s p. Metznerem ve věci odkoupení nemovitosti. V případě,
že by se na odkoupení nemovitostí s p. Metznerem dohodl, došlo by ke změně umístění
sklepních prostor, zajištění nestabilního svahu a navýšení počtu parkovacích míst. O možnosti
odkoupení se bude s p. Metznerem snažit dále jednat. Zastupitel Mgr. Hemza konstatoval, že
zastupitelé mají dostatek informací na to, aby ve věci žádosti prodeje rozhodli na tomto
zasedání zastupitelstva města, neboť věc byla součástí již předchozího zastupitelstva města a
podklady tedy měli zastupitelé již v té době k dispozici. Není dle jeho názoru třeba vzít žádost
na vědomí a rozhodnout o ní až na některém z dalších zasedání zastupitelstva, jak v úvodu
doporučoval starosta města. Zastupitel Mgr. Florián s názorem nesouhlasil a doporučil
s ohledem na velké množství informací a názorů vzít žádost na vědomí, zvážit veškeré možné
argumenty a až po dalších jednáních ve věci žádosti rozhodnout.
Starosta navrhl hlasovat o tom, zda má být vzata na vědomí žádost Mgr. Petra
Houžvičky a připomínky Miroslavy Konečné a Svatoslava Řezáče.
Hlasování :

pro vzetí na vědomí žádosti a připomínek: 10
proti:
2
zdržel se:
2

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost Mgr. Petra Houžvičky o prodej
pozemku p.č. 978 a části pozemku p.č. 982/1 v k.ú. Podivín. Současně vzalo na vědomí
připomínky Miroslavy Konečné a Svatoslava Řezáče k investičnímu záměru Mgr. Petra
Houžvičky v ulici U Mlýna, Podivín.
2.15. Žádost o prodej pozemku p.č. 978 v k.ú. Podivín
Starosta přečetl žádost o prodej pozemku p.č. 978 v k.ú. Podivín. Starosta konstatoval,
že jednání ve věci prodeje tohoto pozemku bylo řešeno v předchozím bodě jednání
zastupitelstva města a požádal zastupitele, aby se hlasováním vyjádřili zda bude žádost v
současné době „pouze“ vzata na vědomí.
Hlasování :

pro vzetí na vědomí žádosti a připomínek: 10
proti:
2
zdržel se:
2

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost pana Svatoslava Řezáče 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
Starosta informoval přítomné o tom, že pan Tomáš Hřebačka byl osloven s nabídkou
odkupu spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 745/3 ve výši 17/30, pozemku p.č. 745/4 ve
výši 17/30 a pozemku p.č. 745/8 ve výši 245/294 vše v k.ú. Podivín za tržní cenu ve výši 700,Kč/m2. Pan Hřebačka s nabídnutou cenou nesouhlasí a požaduje cenu ve výši 1569 Kč/m2.
Znalecký posudek vypracovaný Ing. arch. Stanislavem Lukšem stanovil cenu 460 Kč/m2.
Starosta konstatoval, že dle jeho názoru je požadovaná částka příliš vysoká a požádal
zastupitele, aby se případně vyjádřili, zda je taková výše kupní ceny pro město přijatelná.
Zastupitelka Mgr. Průdková připomněla, že byl v minulosti nabízena i možnost směny

pozemků. S ohledem na další jednání navrhl starosta města hlasovat o zamítnutí koupě
pozemků za cenu 1569 Kč/m2 od pana Tomáše Hřebačky s tím, že zastupitelstvo města pověří
radu města dalším jednáním s p. Hřebačkou ve věci odkupu nebo směny jeho spoluvlastnického
podílu na pozemcích p.č. 745/3, 745/4 a 745/8 vše v k.ú. Podivín.
Hlasování :

pro zamítnutí koupě za cenu 1569 Kč/m2 a pověření rady města dalším
jednáním ve věci odkupu, nebo směny spoluvlastnického podílu na
pozemcích p.č. 745/3, 745/4 a 745/8 vše v k.ú. Podivín: 14
proti:
0
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyjádření Tomáše Hřebačky k výši
nabídnuté kupní ceny 1569 Kč/m2 k pozemkům p.č. 745/3, 745/4 a 745/8 vše v k.ú. Podivín
a zamítlo odkoupení spoluvlastnického podílu k těmto pozemkům za tuto nabídnutou
cenu. Zastupitelstvo města pověřuje radu města dalším jednáním s panem Tomášem
Hřebačkou ve věci odkupu, nebo směny jeho spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č.
745/3, 745/4 a 745/8 vše v k.ú. Podivín.
3. Diskuse
starosta: v řešení je projekt komunikace ulice Hřbitovní. Probíhá jednání s vlastníky okolních
pozemků o možnosti odkoupení pozemků v šířce cca 4 m. (dostatečná šířka komunikace,
uložení inženýrských sítí). S odkoupením v této šířce nesouhlasí, byli vyzváni k předložení
vlastního návrhu možného prodeje části pozemku.
starosta: probíhá revitalizace extravilánu. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Strommy
Company s.r.o., která revitalizaci realizuje.
starosta: řeší se projekt na zateplení a výměnu oken DZÚ Podivín(„penzion“ pozn. zapisovatel).
Rozpočet akce 21 mil. Kč. Je nutná oprava výtahů strojovny v penzionu, hydraulické součásti,
cena cca 350 tis. Kč.
starosta: město pořádá k 30. výročí boje za svobodu koncert. Vystoupí skupina Sanitka a Žlutý
pes
starosta: čeká nás sestavení rozpočtu na rok 2020, proběhne pracovní setkání zastupitelů
k rozpočtu, prosím o přípravu návrhů investičních akcí.
starosta: řešíme objednávku knihy Břeclavsko z nebe, propagační materiál
starosta: připravuje se digitalizace rozhlasu, současný stav je již nevyhovující. Rozpočet cca
1,5 mil. Kč, dotace cca 50%
starosta: bude nutná generální oprava bytového domu Palackého 401
starosta: k pořízené komunální technice město zakoupí příslušenství k zimní údržbě (kartáč,
pluh, posypovač)
starosta: rada města schválila pronájem bytu nad knihovnou pro učitele ZŠ Podivín p. Tomáše
Studeného
starosta: došlo k výměně opotřebovaných plynových kotlů na městské knihovně
starosta: dojde k výměně kontejnerů na sběrném dvoře za větší
starosta: byl dokončen projekt „Podivínské Bažiny“ a odeslána žádost o dotaci
starosta: Hantály oznamují zdražení za svoz odpadů, dojde zřejmě ke zdražení poplatku
starosta: ředitel školy zamítl uspořádání tradičního školního plesu. Bude zajišťovat město
starosta: řeší se stížnosti na provozní hluk z Fruty, proběhla hluková zkouška, nevyhovující.
Fruta vyřeší v průběhu roku 2020
starosta: v objektu bývalého Tylexu vznikla ubytovna pro sociální případy.
starosta: řeší se problém výměny dešťových žlabů na ulici Rosenberská. tyto jsou poměrně
hluboké, dojde zřejmě k jejich výměně.

Mgr. Průdková: sázení stromů?
starosta: plánujeme společnou výsadbu ovocných stromů na pozemcích města v extravilánu,
podílí se Voděnka…
Bc. Švestková: ulice Hřbitovní?
starosta: v současné době je na vlastnících okolních pozemků, aby předložil návrh k prodeji
části pozemků. S prodejem pozemků v šířce 4 m nesouhlasili….
Bc. Švestková: objekt bývalé radnice?
starosta: Ing. Holub zaměří situaci, předpokládá se výstavba bytů, případně kombinace
s prostorem pro živnostenské podnikání
p. Řezáč: obřadní síň?
starosta: projekt na obřadní síň nevzniká
p. Švec: záchrana borového háje u štěrkoviště. Odstranění napadených dřevin alespoň na
pozemcích města
starosta: musíme zajistit firmu na prořez. Jednali jsme s odborníkem z Lesů ČR. Bohužel stav
bude pokračovat s ohledem na vývoj počasí (sucho) a zhoršující se zdravotní stav dřevin.
4. Závěr
Jednání Zastupitelstva města Podivína bylo ukončeno v 22.00 hod..
V Podivíně dne 24.10. 2019
Ověřovatelé zápisu :

Mgr. Jitka Harnušková

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

Mgr. Ladislav Hemza

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

Starosta :

Ing. Martin Důbrava

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

Místostarosta

Stanislav Machovský

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

