MĚSTO PODIVÍN

Zápis
z XI. zasedání Zastupitelstva města Podivína
ze dne 25.06. 2020

Úvodní část jednání podle jednacího řádu zastupitelstva
Přítomni: zahájení přítomno 13 členů zastupitelstva
Omluveni: Helena Macánová, Ing. Vladimír Dolák
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: 13
Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo, že veškeré hlasování bude probíhat veřejně,
aklamací (zdvižením ruky).
Ověřovatelé zápisu: Bc. Blažena Švestková, Mgr. Petr Florián
Návrhová komise: Mgr. Jitka Harnušková, Mgr. František Juraš
Sčítáním hlasů pověřen: Mgr. František Juraš
Zapisovatel: Ing. Radim Mildner
Starosta požádal členy zastupitelstva, aby hlasováním odsouhlasili jednotlivé výše
navržené členy zasedání zastupitelstva města.
Hlasování :

pro dle návrhu: 13

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. X. ze dne 28.05.2020
2.2. Rezignace na funkci člena rady města a předsedy i člena finančního výboru
2.3. Odvolání z funkce člena kontrolního výboru
2.4. Volba II. člena rady
2.5. Volba předsedy finančního výboru
2.6. Volba člena finančního výboru
2.7. Volba člena kontrolního výboru
2.8. Stanovení výše odměn
2.9. Návrh závěrečného účtu za rok 2019
2.10. Účetní závěrka za rok 2019
2.11. Kontrola rozpočtového opatření č. 4/2020 k rozpočtu města na rok 2020

2.12. Zařazení do působnosti Místní akční skupiny Lednicko-Valtického areálu
2.13. Návrh na zahájení investiční akce – polní cesty
2.14. Návrh na pořízení změny územního plánu
2.15. Žádost o prodej části pozemku p.č. 982/1 v k.ú. Podivín
2.16. Žádost o prodej pozemku p.č. 2823/24 v k.ú. Podivín
2.17. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1086 v k.ú. Podivín
2.18. Zpětvzetí žádosti o prodej pozemku p.č. 978 a části pozemku p.č. 982/1 vše v k.ú.
Podivín
2.19. Žádost o prodej pozemku p.č. 978 v k.ú. Podivín
3. Diskuse
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.
Hlasování: pro: 13
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo předložený program jednání
zastupitelstva města.
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. X. ze dne 28.05.2020
Starosta informoval zastupitele o splnění úkolů plynoucích ze zasedání zastupitelstva
města č. X. ze dne 28.05.2020. Všechny úkoly plynoucí z usnesení byly splněny.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. X. ze dne 28.05.2020.
2.2. Rezignace na funkci člena rady města a předsedy i člena finančního výboru
Zastupitel Mgr. Bc. Ladislav Hemza informoval přítomné o rezignaci na funkci člena
Rady města Podivína, předsedy finančního výboru a člena školské rady. Rezignace byla podána
ke dni 25.6. 2020.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rezignaci pana Mgr. Bc. Ladislava Hemzy
na funkci člena Rady města Podivína, předsedy i člena finančního výboru a člena školské
rady ke dni 25.06.2020.
2.3. Odvolání z funkce člena kontrolního výboru
S ohledem na rezignaci Mgr. Bc. Ladislava Hemzy předložil starosta města návrh změn
v obsazení postu 2. člena rady města, postů předsedy a členů výborů. Starosta doporučil
zastupitelům odvolat z funkce člena kontrolního výboru Mgr. Petra Floriána.
Hlasování :

pro odvolání Mgr. Petra Floriána z funkce člena kontrolního výboru: 12
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města odvolalo ke dni 25.06. 2020 z funkce člena kontrolního
výboru zastupitele města Mgr. Petra Floriána.
2.4. Volba 2. člena rady
Starosta předložil zastupitelům návrh zvolit jako 2. člena Rady města Podivína
zastupitele města Mgr. Petra Floriána. Zastupitel Mgr. Florián s případným zvolením souhlasí.
Hlasování :

pro zvolení Mgr. Petra Floriána 2. členem Rady města Podivína: 12
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo
jako 2. člena Rady města Podivína Mgr. Petra Floriána, bytem ……….
2.5. Volba předsedy finančního výboru
Starosta předložil zastupitelům návrh zvolit předsedkyní finančního výboru zastupitelku
města paní Pavlínu Čapkovou. Zastupitelka města Pavlína Čapková s případným zvolením
souhlasí.
Hlasování :

pro zvolení Pavlíny Čapkové předsedkyní finančního výboru: 12
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo
předsedkyní finančního výboru zastupitelku města Pavlínu Čapkovou.
2.6. Volba člena finančního výboru
Starosta předložil zastupitelům návrh zvolit členem finančního výboru zastupitele města
Mgr. Petra Floriána. Zastupitel Mgr. Florián s případným zvolením souhlasí.
Hlasování :

pro zvolení Mgr. Petra Floriána členem finančního výboru: 12
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo
členem finančního výboru zastupitele města Mgr. Petra Floriána.
2.7. Volba člena kontrolního výboru
Starosta předložil zastupitelům návrh zvolit členkou kontrolního výboru zastupitelku
města Mgr. Janu Meškovou. Zastupitelka Mgr. Jana Mešková s případným zvolením souhlasí.
Hlasování :

pro zvolení Mgr. Jany Meškové členkou kontrolního výboru: 12
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo
členkou kontrolního výboru zastupitelku města Mgr. Janu Meškovou.
2.8. Stanovení výše odměn

V návaznosti na předcházející projednávané body navrhl starosta města tuto úpravu
měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele s platností od 26.6. 2020: Mgr. Petr Florián 6000
Kč, Mgr. Bc. Ladislav Hemza 1500 Kč, Pavlína Čapková 1800 Kč, Mgr. Jana Mešková 1500
Kč.
Zastupitel Mgr. Bc. Hemza doporučil s ohledem na časovou náročnost navýšit měsíční
odměnu předsedkyni finančního výboru. Zastupitelka Pavlína Čapková navrhuje ponechat výši
odměny v částce navržené starostou.
Hlasování :

pro stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele s platností od 26.6.
2020: Mgr. Petr Florián 6000 Kč, Mgr. Bc. Ladislav Hemza 1500 Kč, Pavlína
Čapková 2000 Kč, Mgr. Jana Mešková 1500 Kč.: 12
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města svým neuvolněným členům, kteří byli zvoleni do nových
funkcí stanovuje tyto odměny: radní a člen finančního výboru Mgr. Petr Florián ve výši
6000 Kč, zastupitel a předseda finančního výboru Pavlína Čapková ve výši 2000 Kč,
zastupitel a člen kontrolního výboru Mgr. Jana Mešková ve výši 1500 Kč, zastupitel a člen
komise stavební a dopravní Mgr. Bc. Ladislav Hemza ve výši 1500 Kč, a to s výplatním
termínem od 26.6.2020.
2.9. Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 je zveřejněn na internetových stránkách Města
Podivín – na elektronické úřední desce Městského úřadu Podivín a na úřední desce od
10.06.2020. Rada města projednala návrh závěrečného účtu na své schůzi č. 41/2020 dne
10.06.2020 a usnesením č. 41.5. rozhodla předložit k projednání na následujícím zasedání
zastupitelstva. Finanční výbor města projednal návrh závěrečného účtu dne 09.06.2020 s
výsledkem: bez výhrad, doporučuje ke schválení.
Starosta požádal zastupitele města, aby se hlasováním vyjádřili, zda souhlasí
s uzavřením a projednáním Závěrečného účtu města Podivína za rok 2019 bez výhrad.
Hlasování :

pro schválení bez výhrad: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města projednalo návrh závěrečného účtu Města Podivín za rok
2019, který je zveřejněn na internetových stránkách Města Podivín – na elektronické
úřední desce Městského úřadu Podivín a na úřední desce od 10.06.2020. Zastupitelstvo
města uzavřelo projednání Závěrečného účtu Města Podivín za rok 2019 vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením Města Podivína za rok 2019, a to bez výhrad.
2.10. Účetní závěrka za rok 2019
Rada města na své schůzi č. 41/2020 dne 10.06.2020 projednala návrh účetní závěrky
Města Podivína k 31.12.2019. Vyjádření rady města – usnesení č. 41.6.: Rada města konstatuje,
že jí byly předloženy veškeré významné podklady stanovené vyhláškou a na základě
předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních
záznamů ke schvalování účetní závěrky. Rada města neshledala nedostatky a nevznáší
požadavky na opravy nedostatků. Výsledek hospodaření je předpokladem pro zajištění

majetkové podstaty účetní jednotky a dostatečně dlouhé doby trvání účetní jednotky. Bylo
zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky. Rada města ukládá starostovi předložit účetní závěrku
k rozhodování o schválení zastupitelstvu města. Finanční výbor města projednal návrh účetní
závěrky k 31.12.2019 dne 09.06.2020 s výsledkem: bez výhrad, doporučuje ke schválení.
Starosta konstatoval, že pokud nemá zastupitelstvo města dotazů, připomínek, nebo
výhrad je třeba hlasovat o přesně definovaném usnesení zastupitelstva města v této podobě:
Identifikace účetní závěrky: Účetní závěrka k 31.12. 2019, za účetní jednotku: Město Podivín,
Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín, IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495. Zastupitelstvo
města schvaluje účetní závěrku za rok 2019 Města Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45
Podivín, IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní
závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č.220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování :

pro:
proti:
zdržel se:

13
0
0

bez odůvodnění

Identifikace účetní závěrky: Účetní závěrka k 31.12. 2019, za účetní jednotku:
Město Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín, IČ: 00283495, DIČ:
CZ00283495. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku za rok 2019 Města Podivín,
Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín, IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495.
Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s §4 vyhlášky č.220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
2.11. Kontrola rozpočtového opatření č. 4/2020 k rozpočtu města na rok 2020
Starosta předložil ke kontrole rozpočtové opatření č. 4/2020 k rozpočtu města na rok
2020 k rozpočtu města na rok 2020 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: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 4/2020
k rozpočtu města na rok 2020 a toto rozpočtové opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
2.12. Zařazení do působnosti Místní akční skupiny Lednicko-Valtického areálu
Město Podivín je členem MAS Lednicko-Valtického areálu a aby jím mohlo být i nadále
je potřeba „udělit souhlas“ se zařazením území obce do územní působnosti MAS LednickoValtického areálu, z.s., na období 2021-2027.

Diskuse:
pí Čapková: výše ročního příspěvku?
starosta: 5000 Kč/rok

starosta: pro získávání dotací je třeba vypracovat nový, podrobný „Strategický plán obce“.
Vypracování zajistí spolek za cenu cca 30000 Kč v termínu do 30.9. 2020.
Hlasování :

pro souhlas se zařazením: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města Podivína uděluje souhlas se zařazením území obce Podivín do
územní působnosti MAS Lednicko-Valtického areálu, z.s., na období 2021-2027.
2.13. Návrh na zahájení investiční akce – polní cesty
Starosta informoval přítomné o sdělení zástupců MAS Lednicko – valtický areál , z.s.
ve věci možnosti získání dotace až ve výši 95 % uznatelných nákladů na investiční akci
cyklostezka Podivín – Ladná v rámci vypsání výzvy č. 6 MAS Lednicko – valtický areál, z.s..
Hlasování :

pro schválení zahájení investiční akce: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo zahájení investiční akce a její zařazení do majetku
města: terénní úpravy polních cest.
2.14. Návrh na pořízení změny územního plánu
Starosta přečetl žádost společnosti ADELIT a.s. o změnu územního plánu. Následně
přečetl starosta stanovisko pořizovatele (Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy,
oddělení úřadu územního plánování) k výše uvedené žádosti. Pořizovatel doporučuje
zastupitelstvu města návrh žadatele zamítnout.
Hlasování :

pro neschválení pořízení změny dle žádosti společnosti ADELIT a.s.: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města neschvaluje pořízení změny územního plánu ve věci změny
Územního plánu města Podivín na pozemcích p.č. 140, p.č. 142/1, p.č. 142/2, p.č. 142/3,
p.č. 142/4, p.č. 142/5, p.č. 142/6, p.č. 142/7, p.č. 142/8, p.č. 142/9, p.č. 143 vše v k.ú. Podivín.
2.15. Žádost o prodej části pozemku p.č. 982/1 v k.ú. Podivín
Vlastníci rodinného domu na ulici Poříčí I č.p. 105 v Podivíně podali žádost o odkoupení
části pozemku p.č. 982/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Podivín. Jedná se o terasu před
vstupem do rodinného domu. Komise stavební a dopravní a rada města doporučují
zastupitelstvu města nabídnout tuto část pozemku k prodeji s tím, že část pozemku bude
nejprve vyčleněna geometrickým plánem a následně nabídnuta formou veřejné nabídky
k prodeji.
Zastupitel Mgr. Bc. Hemza doporučil projednat i předpokládanou výši prodejní ceny
s ohledem na skutečnost, že náklady na pořízení geometrického plánu ponese žadatel.
V případě, že následně stanovená cena při zveřejnění záměru prodeje bude pro žadatele
neakceptovatelná, vynaložil žadatel finanční prostředky na pořízení geometrického plánu
zbytečně.

V následné diskusi se zastupitelé přikláněli k prodeji pozemku za prodejní cenu 500
Kč/m2 s tím, že veškeré náklady následně ponese kupující.
Hlasování :

pro souhlas s prodejem části pozemku a vypracování geometrického plánu dle
zadání rady města: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 982/1 – ostatní plocha,
jiná plocha v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zadáním zpracování
geometrického plánu, kterým dojde k vyčlenění předmětné části pozemku.
2.16. Žádost o prodej pozemku p.č. 2823/24 v k.ú. Podivín
Starosta přečetl žádost společnosti PETADE s.r.o. o koupi pozemku p.č. 2823/24 v k.ú.
Podivín. Komise stavební a dopravní a následně rada města nedoporučují zveřejnit záměr
prodeje pozemku. Hlavním důvodem pro nedoporučení prodeje pozemku je skutečnost, že je
pozemek zatížen hlavním přivaděčem vody pro město Podivín.
Žadatel Jaromír Mach informoval přítomné o záměru s nakládáním pozemku. Pozemek
by byl využit pro odstavování motorových vozidel. Žadatel provozuje prodej zmrzliny.
Zákazníci v současné době parkují nevhodně podél komunikace.
Zastupitel Mgr. Bc. Hemza upozornil na nepřehlednost a případná rizika spojená
s odstavováním vozidel podél komunikace. Bude nutné tento problém řešit, například
umístěním vhodného dopravního značení odkazujícího na možnost parkování vozidel na
přilehlém parkovišti za pekárnou….
Hlasování :

pro zamítnutí zveřejnění záměru prodeje: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 2823/24 –
orná půda o výměře 3286 m2 v k.ú. Podivín.
2.17. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1086 v k.ú. Podivín
Starosta přečetl žádost Blanky Hemzové o prodej části pozemku p.č. 1086 v k.ú.
Podivín. Žádost byla předložena komisi stavební a dopravní. Komise doporučuje zastupitelstvu
města zveřejnit záměr prodeje pouze části pozemku s tím, že geometrickým plánem bude
vyčleněn „středotlak“ plynovodu, který pozemkem prochází včetně jeho ochranného pásma.
Zastupitelé se dále vyjadřovali k záměru prodeje pozemku a stanovení prodejní ceny.
Převážná většina nemá se zveřejněním záměru prodeje pozemku problém po vyčlenění části
pozemku zatížené „středotlakem“ plynovodu. Zastupitelé se postupně vyjadřoval k výši
prodejní ceny v relacích od 80 Kč/m2 po cca 200 Kč/m2. Host zastupitelstva města Tomáš
Hřebačka informoval přítomné, že s prodejem pozemku s ohledem na přítomnost další
inženýrské sítě (kanalizace) nesouhlasí.
Zastupitel Mgr. Bc. Ladislav Hemza s ohledem na skutečnost, že žadatelem je jeho
manželka, veřejně oznámil možný střet zájmů.
Hlasování : pro souhlas s prodejem části pozemku a vypracování geometrického plánu dle
zadání rady města: 12
proti: 0
zdržel se: 1 (Mgr. Bc. Ladislav Hemza)

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1086 – zahrada v k.ú.
Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zadáním zpracování geometrického
plánu, kterým dojde k vyčlenění předmětné části pozemku.
Starosta požádal zastupitele, aby se nezávazným hlasováním vyjádřili alespoň
orientačně k předpokládané výši prodejní ceny.
Hlasování :

pro stanovení prodejní ceny 170 Kč/m2: 7

Hlasování :

pro stanovení prodejní ceny 180 Kč/m2: 3

Hlasování :

pro stanovení prodejní ceny 80 Kč/m2: 1

2.18. Zpětvzetí žádosti o prodej pozemku p.č. 978 a části pozemku p.č. 982/1 vše v k.ú.
Podivín
Starosta přečetl sdělení Mgr. Petr Houžvička ve věci zpětvzetí žádosti o prodej pozemku
p.č. 978 – zahrada a části pozemku p.č. 982/1 – ostatní plocha, jiná plocha. Žadatel změnil své
plány na zástavbu lokality „u mlýna“. Starosta požádal Mgr. Petra Houžvičku, aby přítomným
představil svůj nový záměr zástavby.
Mgr. Petr Houžvička představil záměr zástavby s tím, že zároveň žádá Město Podivín o
zřízení práva věcného břemene, a to k části pozemku p.č. 982/1 v k.ú. Podivín o výměře cca 70
m2. Důvodem zřízení věcného břemene je zamýšlená stavba vinného sklepa. Mgr. Houžvička
dále žádá o prodej částí pozemků p.č. 981 a p.č. 888 oba v k.ú. Podivín. Pozemky by měly
sloužit k vybudování dvou parkovacích míst. V současné chvíli je návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene konzultován s právníkem a žádost byla předložena na projednání ve stavební
komisi.
V následné diskusi se převážná většina zastupitelů stavěla k předloženému záměru
zástavby kladně s tím, že by projekt Mgr. Houžvičky podpořila. Výhrady k záměru vyslovil
Mgr. Bc. Hemza s upozorněním, že lokalita je „značně“ stísněna, má obavy z nedostatku
parkovacích míst a dopravního provozu s negativním dopadem na obyvatele, kteří v této
lokalitě žijí. Host zastupitelstva Svatoslav Řezáč informoval přítomné o nesouhlasném
stanovisku k záměru. Realizací záměru dojde k dalšímu poškozování komunikace, nízko
uložené kanalizace, otřesy způsobené provozem těžké techniky, poškození nemovitostí.
p. Řezáč: obyvatelé jsou poškozeni na svých právech a nechť si Mgr. Houžvička realizuje záměr
v lokalitě Kopce, kde bydlí….
Starosta na podnět žadatele vyzval zastupitele, aby se alespoň předběžně, nezávazně a
orientačně hlasováním vyjádřili, zda se záměrem výstavby a zřízení práva věcného břemene
budou souhlasit.
Hlasování :

pro souhlas a podporu záměru předloženého návrhu zástavby lokality: 11

Starosta dále informoval, že záměr bude předložen k posouzení stavební komisi a
smluvní ujednání ve věci zřízení práva věcného břemene připraví a dopracuje právní zástupce
Města Podivína.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zpětvzetí žádosti pana Houžvičky o prodej
pozemku p.č. 978 a části pozemku p.č. 982/1 v k.ú. Podivín. Rozhodování o zřízení věcného

břemene či prodeji části pozemku p.č. 982/1 bude projednáno na některém z dalších
zasedání zastupitelstva města.
2.19. Žádost o prodej pozemku p.č. 978 v k.ú. Podivín
Starosta informoval přítomné o žádosti Svatoslava Řezáče ve věci koupě pozemku p.č.
978 v k.ú. Podivín.
Mgr. Petr Houžvička doporučil vybudovat na pozemku parkoviště pro motorové
vozidla s ohledem na absenci dostatku parkovacích míst v lokalitě. Mgr. Petr Houžvička se
vyslovil, že by byl ochoten realizovat pro město Podivín parkoviště na vlastní finanční náklady.
Mgr. Petr Florián připomenul, že zastupitelstvo již v minulosti projevilo hlasováním svou vůli
pozemek neprodávat.
Hlasování :

pro zamítnutí zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 978 v k.ú. Podivín: 11
proti: 0
zdržel se: 2

Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 978 –
zahrada o výměře 281 m2 v k.ú. Podivín.
Odchodem zastupitelů Bc. Blaženy Švestkové a Ing. Dalibora Klusáčka se počet
přítomných členů zastupitelstva města změnil na přítomno: 11 členů zastupitelstva města.
3. Diskuse
starosta: zlepšili jsme se v třídění odpadů, 200 kg/obyvatel, informace z Hantálů a.s.
starosta: tradiční hody proběhnou v termínech: 3.7., 4.7., 5.7., hodky 11.7.
starosta: finanční spoluúčast města na sociální služby je 50 Kč/obyvatel města. Je požadována
větší součinnost, částka cca 65 Kč/obyvatel města
starosta: 8.7. proběhne veřejné projednávání změny územního plánu
starosta: v následujícím týdnu jednání s firmou Fontes ve věci možného „vyvedení vody ze
Svodnice“
starosta: probíhá jednání s T. Hřebačkou o možné směně pozemků
p. Hřebačka: debatu posouváme dál…. dále se mi nelíbí, že mě pí Hemzová nazvala lhářem a
požaduji omluvu
tajemník: domlouvali jsme se, že věci nejprve projednáme a ujasníme si je ve složení: tajemník,
pí Hemzová, starosta, p. Hřebačka….
Mgr. Průdková: napadení vysazených stromků
starosta: dle realizátora je to běžné, dřeviny by si se škůdci měly poradit sami
p. Hřebačka Tomáš: výsadba dřevin na soukromých pozemcích, nelíbí se to vlastníkům
starosta: zkontrolujeme, prověříme o co a kde se jedná
p. Švec Petr: zátaras ve směru k Ladenskému mostu. Instalovalo snad město,
starosta: město neinstalovalo, o tomto nevíme….
p. Hřebačka Tomáš: parkoviště Komenského
starosta: město řeší projektovou dokumentaci na vybudování odstavných stání: Komenského,
u Sv. Anny, Štefanikova
MUDr. Mucha: jsem rád, že zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku „za benzinkou“.
MUDr. Mucha: cesta na Janohrad je ve špatném stavu…..
starosta: žádal jsem Povodí Moravy o provedení opravy….

MUDr. Mucha: upřednostnil bych zeleň ve městě před budováním parkoviště (viz pozemek p.č.
978 v k.ú. Podivín)
starosta: snažíme se vyvažovat zájmy města – potřeba zeleně a odstavení motorových vozidel
mimo komunikace. Probíhá příprava na rekonstrukci Masarykova náměstí, žádali jsem o
dopracování tak, aby přibylo víc zeleně…..
4. Závěr
Jednání Zastupitelstva města Podivína bylo ukončeno v 22.35 hod..
V Podivíně dne 25.06. 2020
Ověřovatelé zápisu :

Bc. Blažena Švestková

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

Mgr. Petr Florián

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

Starosta :

Ing. Martin Důbrava

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

Místostarosta

Stanislav Machovský

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

