Úvodní část jednání podle jednacího řádu zastupitelstva
Přítomni: zahájení přítomno 13 členů zastupitelstva
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. Jana Mešková
Návrhová komise: Stanislav Machovský, MUDr. Petra Vorlická
Sčítáním hlasů pověřen: Stanislav Machovský
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 požádal členy zastupitelstva města, aby hlasováním rozhodli, zda bude diskuse
k jednotlivým bodům programu probíhat zvlášť, nebo společně.
Hlasování: pro diskusi k jednotlivým bodům zvlášť: 13
Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo, že diskuse bude k jednotlivým bodům
probíhat zvlášť.
Program jednání :
1. Úvodní jednání podle jednacího řádu zastupitelstva
2. Hlavní body jednání
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. II ze dne 29.11.2018
2.2. Kontrola rozpočtového opatření č. 13,14 k rozpočtu města na rok 2018
2.3. Návrh na zahájení investičních akcí
2.4. Kontrola rozpočtového opatření č. 1/2019 k rozpočtu města na rok 2019
2.5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – MS Podivín, z.s.
2.6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Diakonie Apoštolské církve
2.7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – pan Hřebačka

2.8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Svaz tělesně postižených v České
republice z.s. místní organizace Podivín
2.9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Malovaný kraj, z.s.,
2.10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s.
2.11. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Domácí traktory okresu Břeclav klub
Podivín z.s.
2.12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – YMCA SKAUT
2.13. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – YMCA Podivín, z.s.
2.14. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Abecedum z.s.
2.15. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Tělocvičná jednota Sokol Podivín
2.16. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – „Spolek Chasa Podivín“
2.17. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR
VODĚNKA, z.s.
2.18. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1222/1 v k.ú. Podivín
2.19. Žádost o prodej pozemku p.č. 149/2 v k.ú. Podivín
2.20. Žádost o prodej pozemků p.č. 1025, 1026/2, 1027 a části pozemku p.č. 1032/1
2.21. Návrh kupní smlouvy na část pozemků p.č. 2517, 2518 a pozemků p.č. 2520/27,
2520/30 a 2520/31
2.22. Návrh kupní smlouvy na část pozemku p.č. 2523/1 v k.ú. Podivín
2.23. Volba manažera prevence kriminality
3. Diskuse
4. Závěr jednání
Starosta požádal členy zastupitelstva města, aby hlasováním rozhodli o schválení
programu jednání zastupitelstva města.
Hlasování: pro: 13
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo předložený program jednání
zastupitelstva města.
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. II ze dne 29.11.2018
Starosta informoval zastupitele o plnění úkolů plynoucích ze zasedání zastupitelstva
města č. II ze dne 29.11.2018. Úkoly plynoucí z přijatých usnesení byly splněny.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. II ze dne 29.11.2018.
2.2. Kontrola rozpočtového opatření č. 13,14 k rozpočtu města na rok 2018
Starosta předložil ke kontrole rozpočtová opatření č. 13 a č. 14 k rozpočtu města na rok
2018 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: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 13 a č. 14
k rozpočtu města na rok 2018 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad. (viz
příloha č. 1 - rozpočtová opatření č. 13 a č. 14)
2.3. Návrh na zahájení investičních akcí
Starosta předložil návrh na schválení zahájení investičních akcí a jejich zařazení do
majetku města: Kamerový systém města – k monitoringu veřejného prostranství s propojením
na městskou policii. Předběžné náklady cca 4 mil. Kč, instalaci musí předcházet zpracování
projektové dokumentace v ceně cca 300 – 350 tis. Kč. Informační panely včetně stojanů
k označení památek – zpracovává zastupitelka města Helena Macánová ve spolupráci Mgr.
Pavlou Schallenbergerovou.
Hlasování :

pro zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo zahájení investičních akcí a jejich zařazení do
majetku města: Kamerový systém města – k monitoringu veřejného prostranství
s propojením na městskou policii, informační panely včetně stojanů k označení památek.
Starosta dále informoval přítomné o záměru nákupu komunální techniky – malotraktor,
valník, cisterna na zalévání rostlin, posyp s rozmetačem. Starosta požádal zastupitele, aby se
v případě výhrad či doplnění k uvedenému vyjádřili. V případě, že nejsou ze strany zastupitelů
připomínky bude financování řešeno formou rozpočtového opatření, které schvaluje rada města
a předkládá se ke kontrole zastupitelstvu města.
2.4. Kontrola rozpočtového opatření č. 1/2019 k rozpočtu města na rok 2019
Starosta předložil ke kontrole rozpočtové opatření č. 1/2019 k rozpočtu města na rok
2019. Starosta dále požádal zastupitele, aby se k rozpočtovým opatřením 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. 1/2019
k rozpočtu města na rok 2019 a toto rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
2.5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – MS Podivín, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Výše
dotace byla projednána zastupiteli na pracovní poradě členů zastupitelstva města.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 80.000 Kč: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč pro MS Podivín,
z.s., se sídlem Pod Branou 927/24, 691 45 Podivín, IČ: 48455164, zastoupené Mgr.
Ladislavem Richterem, předsedou výboru, Bc. Ivanem Rackem, mysliveckým
hospodářem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 1/2019 s organizací MS Podivín, z.s., se sídlem Pod Branou

927/24, 691 45 Podivín, IČ: 48455164, zastoupenou Mgr. Ladislavem Richterem,
předsedou výboru, Bc. Ivanem Rackem, mysliveckým hospodářem ve věci poskytnutí
finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady nákladů zábavy
Pytlácká noc, úhrady nákladů na zlepšení okolí areálu myslivny a na úhradu nákladů na
práci s dětmi a mládeží. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
2.6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Diakonie Apoštolské církve
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Výše
dotace byla projednána zastupiteli na pracovní poradě členů zastupitelstva města.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 5.000 Kč: 12
proti: 0
zdržel se: 1

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro Diakonii
Apoštolské církve, se sídlem Polní 1105/15, 737 01 Český Těšín, IČ: 26521385,
zastoupenou Petrem Bartošem, ředitelem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 2/2019 s organizací Diakonie
Apoštolské církve, se sídlem Polní 1105/15, 737 01 Český Těšín, IČ: 26521385,
zastoupenou Petrem Bartošem, ředitelem ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem pokrytí nákladů spojených s dopravou potravin
obyvatelům Podivína v nouzi. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
2.7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – pan Hřebačka
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Výše
dotace byla projednána zastupiteli na pracovní poradě členů zastupitelstva města.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 28.000 Kč: 11
proti: 0
zdržel se: 2

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 28.000 Kč pro Ing.
Svatopluka Hřebačku, bytem: ……., datum narození ……. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 3/2019 s Ing.
Svatoplukem Hřebačkou, bytem: ……, ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady nákladů na nahrání nového singlu
v profesionálním studiu, produkci, mix a master singl podivínské kapely I.V.M.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
2.8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Svaz tělesně postižených v České
republice z.s. místní organizace Podivín
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Výše
dotace byla projednána zastupiteli na pracovní poradě členů zastupitelstva města.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 50.000 Kč: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Svaz tělesně
postižených v České republice z.s. místní organizace Podivín se sídlem: Palackého 389/26,
691 45 Podivín, IČ:75085968 zastoupený Marií Ondrákovou, předsedou místní
organizace. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 4/2019 s organizací Svaz tělesně postižených v České
republice z.s. místní organizace Podivín se sídlem: Palackého 389/26, 691 45 Podivín,
IČ:75085968 zastoupenou Marií Ondrákovou, předsedou místní organizace ve věci
poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady
nákladů na ozdravné a kulturní akce pro členy Svazu tělesně Podivín. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
2.9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Malovaný kraj, z.s.,
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Výše
dotace byla projednána zastupiteli na pracovní poradě členů zastupitelstva města.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 6.000 Kč: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro Malovaný
kraj, z.s., se sídlem 17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav, IČ:27010511, DIČ:CZ27010511
zastoupený PhDr. Evou Kovaříkovou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 5/2019
s organizací Malovaný kraj, z.s., se sídlem 17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav,
IČ:27010511, DIČ:CZ27010511, zastoupenou PhDr. Evou Kovaříkovou, předsedou ve
věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady nákladů
spojených s vydáváním časopisu Malovaný kraj v roce 2019. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
2.10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín
z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Výše
dotace byla projednána zastupiteli na pracovní poradě členů zastupitelstva města.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 690.000 Kč: 9
proti: 0
zdržel se: 4

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 690.000 Kč pro
Tělovýchovnou jednotu Slavoj Podivín z.s. se sídlem: U Stadionu 982/6, 691 45 Podivín,
IČ:42324211, zastoupenou Bronislavem Krškou, předsedou výboru spolku, Pavlem
Kavanem, členem výboru spolku. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 6/2019 s organizací Tělovýchovná jednota
Slavoj Podivín z.s., se sídlem: U Stadionu 982/6, 691 45 Podivín, IČ:42324211,
zastoupenou Bronislavem Krškou, předsedou výboru spolku, Pavlem Kavanem, členem
výboru spolku ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína
za účelem úhrady nákladů na tělovýchovnou činnost. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.

2.11. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Domácí traktory okresu Břeclav klub
Podivín z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Výše
dotace byla projednána zastupiteli na pracovní poradě členů zastupitelstva města.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 55.000 Kč: 10
proti: 0
zdržel se: 3

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 55.000 Kč pro Domácí
traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s., se sídlem: Zborovská 903/13, 691 45 Podivín,
IČ:22744967 zastoupené Rostislavem Svačinou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 7/2019 s
organizací Domácí traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s., se sídlem: Zborovská
903/13, 691 45 Podivín, IČ:22744967 zastoupenou Rostislavem Svačinou, předsedou ve
věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady
provozních nákladů spolku, úhrady nákladů na Traktoriádu Podivínský mazec 8. Ročník.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
2.12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – YMCA SKAUT
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Výše dotace byla
projednána zastupiteli na pracovní poradě členů zastupitelstva města.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 40.000 Kč: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč pro YMCA
SKAUT, se sídlem: Na Řádku 307/21, 690 02 Břeclav, IČ: 265 32 859, zastoupenou
Radimem Holubem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 8/2019 s organizací YMCA SKAUT, se
sídlem: Na Řádku 307/21, 690 02 Břeclav, IČ: 265 32 859, zastoupenou Radimem
Holubem, předsedou ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady provozních nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
2.13. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – YMCA Podivín, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Výše
dotace byla projednána zastupiteli na pracovní poradě členů zastupitelstva města.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 65.000 Kč: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč pro YMCA
SKAUT, se sídlem: Na Řádku 307/21, 690 02 Břeclav, IČ: 265 32 859, zastoupenou
Radimem Holubem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 8/2019 s organizací YMCA SKAUT, se
sídlem: Na Řádku 307/21, 690 02 Břeclav, IČ: 265 32 859, zastoupenou Radimem
Holubem, předsedou ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města

Podivína za účelem úhrady provozních nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
2.14. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Abecedum z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Výše
dotace byla projednána zastupiteli na pracovní poradě členů zastupitelstva města.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 50.000 Kč: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Abecedum
z.s., se sídlem: Palackého 390/28, 691 45 Podivín, IČ: 07671997, zastoupené Richardem
Lekavým, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Podivín č. 10/2019 s organizací Abecedum z.s., se sídlem:
Palackého 390/28, 691 45 Podivín, IČ: 07671997, zastoupenou Richardem Lekavým,
předsedou ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady provozních výdajů spolku. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
2.15. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Tělocvičná jednota Sokol Podivín
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Výše
dotace byla projednána zastupiteli na pracovní poradě členů zastupitelstva města.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 170.000 Kč: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč pro
Tělocvičnou jednotu Sokol Podivín, se sídlem: Palackého 386/7, 691 45 Podivín, IČ:
00531367, zastoupenou Miroslavem Ustohalem, starostou, Jiřím Osičkou, jednatelem.
Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Podivín č. 11/2019 s organizací Tělocvičná jednota Sokol Podivín, se sídlem:
Palackého 386/7, 691 45 Podivín, IČ: 00531367, zastoupenou Miroslavem Ustohalem,
starostou, Jiřím Osičkou, jednatelem ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady provozních výdajů příjemce. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
2.16. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – „Spolek Chasa Podivín“
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Výše
dotace byla projednána zastupiteli na pracovní poradě členů zastupitelstva města.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 65.000 Kč: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč pro „Spolek
Chasa Podivín“, se sídlem: Rybáře 906/9, 691 45 Podivín, IČ: 22876235, zastoupený
Jakubem Zezulou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 12/2019 s organizací „Spolek Chasa

Podivín“, se sídlem: Rybáře 906/9, 691 45 Podivín, IČ: 22876235, zastoupenou Jakubem
Zezulou, předsedou ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady nákladů na hudební produkci a nákladů spojených s
pořádáním hodů a předhodové zábavy. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
2.17. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR
VODĚNKA, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Výše
dotace byla projednána zastupiteli na pracovní poradě členů zastupitelstva města.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 35.000 Kč: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč pro DĚTSKÝ
FOLKLORNÍ SOUBOR VODĚNKA, z.s., se sídlem: Děvínská 942/1, 691 45 Podivín, IČ:
03780554, zastoupený Mgr. Petrou Kosovou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 13/2019 s
organizací DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR VODĚNKA, z.s., se sídlem: Děvínská
942/1, 691 45 Podivín, IČ: 03780554, zastoupenou Mgr. Petrou Kosovou, předsedou ve
věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady
provozních nákladů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
2.18. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1222/1 v k.ú. Podivín
Starosta informoval přítomné o žádostech a vyjádřeních žadatele, který neoprávněně
zastavěl pozemek v majetku města Podivína. Žadatel nesouhlasí s cenou zveřejněnou v záměru
prodeje. V případě neoprávněně zastavěných pozemků a v rámci narovnání vlastnických vztahů
byly tyto pozemky nabízeny za cenu 1.000 Kč/m2.
V následné diskusi se postupně vyjadřovali jednotliví zastupitelé a žadatel o koupi
pozemku p. Bartošík. Zastupitel Mgr. Hemza upozornil, že před výstavbou mělo být provedeno
řádné geometrické zaměření a doporučil provést směnu pozemků a zveřejnit záměr prodeje za
Kč 1.000,-/m2. Vedoucí stavebního úřadu Taťána Lachetová upozornila, že v došlo k obnově
operátu v rámci srovnání hranic pozemků. K zastavění pozemku mohlo dojít skutečně
neúmyslně. Žadatel dále uvedl, že při výkopových pracích postupoval v hranicích původního
oplocení. V návaznosti na nové skutečnosti doporučila zastupitelka města Mgr. Průdková
zveřejnit záměr prodeje za cenu 150 Kč až 160 Kč. Zastupitel Mgr. Hemza upozornil, že před
výstavbou mělo být provedeno řádné geometrické zaměření a doporučil provést směnu
pozemků a zveřejnit záměr prodeje za 150 Kč/m2.
Hlasování :

pro zveřejnění záměru prodeje za cenu 150 Kč/m2: 5
proti: 4
zdržel se: 4

starosta: předpokládám, že před prodejem pozemku dojde ke schválení darovací smlouvy na
základě které nám p. Bartošík převede do majetku města pozemek, který je v jeho vlastnictví a
leží za hranou jeho již vybudovaného oplocení. (dle předloženého GP – pozn. zapisovatel)

Hlasování :

pro zveřejnění záměru prodeje za cenu 200 Kč/m2: 7
proti: 4
zdržel se: 2

Starosta informoval, že na základě výsledků hlasování nemůže být stále zveřejněn
záměr prodeje pozemků. Po následné diskusi požádal starosta města opětovně o hlasování
záměru prodeje za cenu 200 Kč/m2.
Hlasování :

pro zveřejnění záměru prodeje za cenu 200 Kč/m2: 12
proti: 0
zdržel se: 1

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 1222/5 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2, který byl vyčleněn geometrickým plánem č.
1934-299/2017 z původního pozemku p.č. 1222/1 v k.ú. Podivín, prodejní cena 200 Kč/m2
vč. DPH, žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho
vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do 01.04. 2019 do 12:00 hodin.
2.19. Žádost o prodej pozemku p.č. 149/2 v k.ú. Podivín
Starosta informoval o žádosti manželů Koudelových o odkoupení pozemku p.č. 149/2
v k.ú. Podivín. Komise stavební a dopravní žádost projednala a neshodla se na návrhu prodeje
ani zamítnutí (z šesti členů komise bylo přítomno pět členů, tři hlasovali pro zamítnutí, dva pro
prodej…).
Starosta dále informoval o problémech spojených s požárně bezpečnostním řešením
v případě prodeje pozemků soukromým osobám. Spíše se přiklání pozemek (pozemky)
neprodávat.
pí Macánová: pozemek bych nenabízela k prodeji, nemůžeme pak ovlivňovat urbanistický ráz
ulice….
Bc. Švestková: doporučuji nabídnout žadatelům k pronájmu….
místostarosta: za mě neprodávat, nenabízet za úplatný pronájem, ale jako výpůjčku. Lidé se o
předzahrádky starají a investují do nich nemalé finanční prostředky
Mgr. Bc. Hemza: souhlasím s prodejem. Dojde k narovnání vlastnických vztahů. Část pozemků
je stejně v majetku občanů a na protější straně ulice jsou předzahrádky v majetku občanů
všechny….
Na základě další diskuse požádal starosta města zastupitele, aby se hlasováním vyjádřili
k zamítnutí zveřejnění záměru prodeje pozemku.
Hlasování :

pro zamítnutí zveřejnění záměru prodeje: 8
proti: 2
zdržel se: 3

Zastupitelstvo města zamítlo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 149/2 –
zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 75 m2 v k.ú. Podivín.
2.20. Žádost o prodej pozemků p.č. 1025, 1026/2, 1027 a části pozemku p.č. 1032/1
Starosta předložil žádost o prodej pozemků p.č. 1025, 1026/2, 1027 a části pozemku p.č.
1032/1.

Diskuse:
pí Macánová: byl tam nájemní vztah? Měli žadatelé povolení k vybudování přístřešku?
starosta: ne nebyl, vybudovali bez našeho svolení
starosta: měli bychom zvážit, zda má město zájem pozemky prodat a pokud ano, vyčlenit
pozemky k prodeji geometrickým plánem.
pí Macánová: v těchto místech stavební parcela?
starosta: v těchto částech už stavební místo nevznikne
Starosta doporučil hlasovat o souhlasu s prodejem pozemků s tím, že doporučil
zastupitelstvu pověřit radu města zadáním zpracování geometrického plánu, kterým dojde
k vyčlenění předmětných částí pozemků.
Hlasování :

pro dle návrhu starosty: 11
proti: 0
zdržel se: 2

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků p.č. 1025, 1026/2, 1027 a části
pozemku p.č. 1032/1 vše v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje radu města
zadáním zpracování geometrického plánu, kterým dojde k vyčlenění předmětných částí
pozemků.
2.21. Návrh kupní smlouvy na část pozemků p.č. 2517, 2518 a pozemků p.č. 2520/27,
2520/30 a 2520/31
Starosta informoval o jednání s vlastníkem pozemků p. Vágnerem ve věci koupě části
pozemků p.č. 2517, 2518 a pozemků p.č. 2520/27, 2520/30 a 2520/31. Celková kupní cena byla
předjednána na částku 42.965 Kč. Starosta navrhl hlasovat o koupi těchto nemovitých věcí za
uvedenou cenu.
Hlasování :

pro dle návrhu starosty: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovitých věcí pozemků p.č. 2517/1 – orná
půda o výměře 75 m2, p.č. 2518/1 – orná půda o výměře 146 m2, oddělené geometrickým
plánem z pozemků p.č.2517 a 2518 v k.ú. Podivín a dále koupi pozemků p.č. 2520/27 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2, p.č. 2520/30 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 21 m2 a p.č. 2520/31 – ostatní plocha, ostatní komunikace 19 m2 vše
v k.ú. Podivín od prodávajícího Ladislava Vágnera, bytem ……. Podivín za celkovou
kupní cenu ve výši 42.965 Kč. Zastupitelstvo města Podivína schválilo kupní smlouvu.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.
2.22. Návrh kupní smlouvy na část pozemku p.č. 2523/1 v k.ú. Podivín
Starosta předložil návrh kupní smlouvy na pozemek p.č. 2523/9 v k.ú. Podivín, který
vznikl oddělením z pozemku p.č. 2523/1 v k.ú. Podivín. Pozemek bude sloužit jako
komunikace ulice Hřbitovní. Celková kupní cena 1 Kč.
Hlasování :

pro dle návrhu starosty: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovité věci pozemku p.č. 2523/9 – ovocný
sad o výměře 369 m2 v k.ú. Podivín od prodávajícího PhDr. Mgr. Bedřicha Jeteliny Th.D,
bytem ……… za celkovou kupní cenu ve výši 1 Kč. Zastupitelstvo města Podivína
schválilo kupní smlouvu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením kupní
smlouvy.
2.23. Volba manažera prevence kriminality
Zřízením funkce manažer prevence kriminality bude mít město Podivín možnost
požádat o přidělení státní dotace v oblasti prevence kriminality. Starosta doporučil zvolit do
této funkce zastupitele města Mgr. Bc. Ladislava Hemzu, který s přijetím funkce souhlasí.
Hlasování :

pro dle návrhu starosty: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města zvolilo do funkce manažera prevence kriminality Mgr. Bc.
Ladislava Hemzu.
3. Diskuse
starosta: vybudování nového hodového sóla. Nabídka na vybudování za cenu Kč 420.000,- bez
DPH. Rada města rozhodla, že bude uzavřena smlouva o dílo.
Mgr. Juráš: termín zhotovení?
starosta: do 15.5.
Ing. Dolák: materiál?
starosta: asfalt
starosta: dle doporučení zastupitelů bude zpracována studie přestavby původní radnice na byty
s tím, že přízemí by mohlo sloužit k podnikání….
starosta: proběhla schůzka se zástupcem společnosti Ekokom. Podivín nemá dobré výsledky
v třídění odpadů. Na základě doporučení komise pro životní prostředí a rozhodnutí rady města
dojde k rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Radní Mgr. Bc. Hemza navrhl zajištění tašek
na tříděný odpad. (starosta představil vzorek tašek…)
MUDr. Vorlická: dle mého je nákup zbytečný, pokud má někdo zájem, bude třídit i do
použitých igelitových tašek….
starosta: opětovně řešíme volně pobíhající psy. Řeší městská policie, která ale často nemůže
reagovat na podnět, telefonát okamžitě. Co se týká psích exkrementů, byli zaúkolováni
pracovníci technických služeb.
starosta: zastupitel Mgr. Bc. Hemza byl jmenován členem školské rady. Podněty je možné
zasílat do úterý 17,30 hod..
starosta: kultura. Byl schválen provoz letního kina v srpnu, místo amfiteátr spolkového domu.
Vedoucí ZUŠ p. Lekavý pracuje na přípravě kulturního kalendáře….
starosta: město může navýšit daň z nemovitosti, dávám k úvaze. Můžeme tím navýšit příjmy.
Některé obce z těchto zvýšených příjmů částečně financují náklady za svoz odpadu. K úvaze,
termín do října 2019. Je možné například n 1 – 2 roky zvýšit a pak snížit…
starosta: s MěÚ Břeclav byla uzavřena smlouva na spolufinancování sociálních služeb, cena Kč
50,-/obyvatel města.
starosta: vybudování nové hasičské zbrojnice. V úvaze jsou tři místa. Stávající přestavba –
zabrala by celý prostor dvora, v části „býkárna“ ulice Horní Valy a vedle pekárny. Po
vypracování studie bude následně zastupitelstvem rozhodnuto.
host: na vybudování hasičské zbrojnice je možné získat dotaci ve výši až 60% nákladů.

host, člen SDH Podivín: pokud nebude hasičská zbrojnice za školou, jsou hasiči domluveni ke
konci roku tuto svoji činnost ukončit.
starosta: stát dává 4 mil. Kč, cena zbrojnice cca 9 mil. Kč. Dotaci získaly čtyři obce. Je třeba se
pokusit o přidělení dotace a vytipovat místo stavby. Obec má povinnost zajistit činnost SDH.
místostarosta: dárkyně finančních prostředků na rekonstrukci nové radnice pí Kachlíková
zemřela. Obávám se, že o finančním daru neinformovala svou rodinu. Projednám finanční dar
s manželem paní Kachlíkové….
Mgr. Mešková: parkoviště u lékárny je stále obsazeno, předchozí radou rozhodnuto o umístění
dopravního značení – stání s parkovacím kotoučem, max. 30 min.
tajemník: bylo řešeno nyní v komisi a doporučeno řešit parkovacím kotoučem, stejně jako
parkování proti poště. Po schválení radou města bude dořešeno s městskou policií a MěÚ
Břeclav.
pí Macánová: exkurze na „starou radnici“?
místostarosta: navrhnu termíny. V současné době se pokládá dlažba, není tedy možné řešit
hned…
4. Závěr
Návrhová komise provedla kontrolu přijatých usnesení k bodům č. 2.1. až č. 2.23.
jednání III. zasedání Zastupitelstva města Podivína.
Jednání Zastupitelstva města Podivína bylo ukončeno v 21,55 hod..
V Podivíně dne 28.2. 2019
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