MĚSTO PODIVÍN

Zápis
z XVII. zasedání Zastupitelstva města Podivín
ze dne 24.06. 2021

Úvodní část jednání podle jednacího řádu zastupitelstva
Přítomni: zahájení přítomno 12 členů zastupitelstva
Omluveni: Helena Macánová, Stanislav Machovský, Mgr. František Juraš
Zastupitelstvo města Podivín 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: Pavlína Čapková, Mgr. Petr Florián
Návrhová komise: Ing. Dalibor Klusáček, Mgr. Bc. Ladislav Hemza
Sčítáním hlasů pověřen: Ing. Dalibor Klusáček
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 města navrhl hlasovat, zda bude diskuse probíhat k jednotlivým bodům
programu zvlášť.
Hlasování :

pro diskusi k jednotlivým bodům zvlášť: 12

Program jednání:
1. Úvodní jednání podle jednacího řádu zastupitelstva
2. Hlavní body jednání
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. XVI. ze dne 20.05.2021
2.2. Návrh závěrečného účtu za rok 2020
2.3. Účetní závěrka za rok 2020
2.4. Kontrola rozpočtového opatření č. 5/2021 k rozpočtu města na rok 2021
2.5. Návrh na zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města
2.6. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – I.V.M.,
z.s.
2.7. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – Svaz
tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Podivín

2.8. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – Malovaný
kraj, z.s.
2.9. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – Spolek
Chasa Podivín
2.10. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – YMCA
Podivín, z.s.
2.11. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – YMCA
Podivín, z.s.
2.12. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 Abecedum z.s.
2.13. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – YMCA
SKAUT
2.14. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2021 –
Římskokatolická farnost Podivín
2.15. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 –
Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s.
2.16. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – MS
Podivín, z.s.
2.17. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – MS
Podivín, z.s.
2.18. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 –
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Podivín
2.19. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – Domácí
traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s.
2.20. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2021 - Domácí
traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s.
2.21. Návrh na uzavření Směnné smlouvy č. 3001/2021 o převodu nemovitostí
2.22. Revokace Usnesení Zastupitelstva města Podivín č. XVI-243-21 ze dne 20.05.2021
2.23. Revokace Usnesení Zastupitelstva města Podivín č. XVI-244-21 ze dne 20.05.2021
2.24. Návrh na uzavření Smlouvy o příspěvku na vybudování infrastruktury č. 9003/2021
2.25. Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 2003/2021
2.26. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1086 v k.ú. Podivín
2.27. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1076/1 v k.ú. Podivín
2.28. Žádost o koupi části pozemku p.č. 2333 v k.ú. Podivín
2.29. Žádost o prodej části pozemku p.č. 855/2 v k.ú. Podivín
2.30. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1076/1 v k.ú. Podivín
2.31. Žádost o prodej části pozemků p.č. 2320/1 a p.č. 2324/2 vše v k.ú. Podivín
2.32. Žádost o poskytnutí pozemků pro výstavbu garáží
2.33. Závěrečný účet za rok 2020 Dobrovolného svazku obcí LVA
2.34. Návrh na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. UZSVM/BBV/606/2021-BBVM
3. Diskuse
4. Závěr jednání
Starosta požádal zastupitele, aby se k programu vyjádřili, případně podali návrh na
další rozšíření programu jednání zastupitelstva města. (nikdo ze zastupitelů města nepodal
návrh k rozšíření programu jednání zastupitelstva města, pozn. zapisovatel).

Hlasování: pro: 12
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo předložený program jednání
zastupitelstva města.
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. XV. ze dne 29.04.2021
Starosta informoval zastupitele o plnění úkolů plynoucích ze zasedání zastupitelstva
města č. XVI. ze dne 20.05.2021. Úkoly plynoucí z přijatých usnesení zastupitelstva byly
splněny, případně budou projednány na tomto zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: pro: 12
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů ze zastupitelstva města č. XVI. ze dne 20.05.2021.
2.2. Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 je zveřejněn na internetových stránkách Města
Podivín – na elektronické úřední desce Městského úřadu Podivín a na úřední desce od
17.05.2021. Rada města projednala návrh závěrečného účtu na své schůzi č. 64/2021 dne
13.05.2021 a svým usnesením rozhodla předložit závěrečný účet k projednání na následujícím
zasedání zastupitelstva. Finanční výbor města projednal návrh závěrečného účtu dne
09.06.2021 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 2020 bez výhrad.
Hlasování :

pro schválení bez výhrad: 12
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města projednalo návrh závěrečného účtu Města Podivín za rok
2020, který je zveřejněn na internetových stránkách Města Podivín – na elektronické
úřední desce Městského úřadu Podivín a na úřední desce od 17.05.2021. Zastupitelstvo
města uzavřelo projednání Závěrečného účtu Města Podivín za rok 2020 vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením Města Podivín za rok 2020, a to bez výhrad.
2.3. Účetní závěrka za rok 2020
Rada města na své schůzi č. 64/2021 dne 13.05.2021 projednala návrh účetní závěrky
Města Podivína k 31.12.2020. Vyjádření rady města – usnesení č. 64.5.: 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 31.12.2020 dne 09.06.2021 s výsledkem: bez výhrad, doporučuje ke schválení.

Starosta požádal zastupitele, aby se hlasováním vyjádřili ke schválení účetní závěrky
k 31.12. 2020.
Hlasování :

pro:
proti:
zdržel se:

12
0
0

bez odůvodnění

Identifikace účetní závěrky: Účetní závěrka k 31.12. 2020, za účetní jednotku:
Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín, IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495.
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku za rok 2020 Města Podivín, Masarykovo
nám. 192/2, 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.
2.4. Kontrola rozpočtového opatření č. 5/2021 k rozpočtu města na rok 2021
Starosta předložil ke kontrole rozpočtové opatření č. 5/2021 k rozpočtu města na rok
2021 s tím, že se postupně k rozpočtovému opatření vyjádřil. Starosta dále požádal zastupitele,
aby se k rozpočtovému opatření vyjádřili v případné diskusi.
Hlasování :

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

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtového opatření č. 5/2021
k rozpočtu města na rok 2021 a toto rozpočtové opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
2.5. Návrh na zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města
Starosta předložil zastupitelům návrh na zahájení investičních akcí a jejich zařazení do
majetku města: 1. Podivín – Poříčí I, parkoviště a propojka, 2. Rekonstrukce veřejného
osvětlení, 3. Územní studie Podivín - ÚS 1 Příděly.
Hlasování :

pro zahájení investičních akcí dle návrhu: 12
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo zahájení investičních akcí a jejich zařazení do
majetku města: 1. Podivín – Poříčí I, parkoviště a propojka, 2. Rekonstrukce veřejného
osvětlení, 3. Územní studie Podivín - ÚS 1 Příděly.
2.6. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 –
I.V.M., z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace za účelem úhrady výdajů
spojených s vytvořením nového hudebního CD a tvorbou nového videoklipu. Požadovaná výše
dotace 38.000 Kč.

Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a schválení smlouvy: 10
zdržel se: 2
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 20.000,- pro I.V.M.,
z.s., se sídlem Palackého 389/26, 691 45 Podivín, IČ: 08150567 zastoupené Svatoplukem
Hřebačkou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 2/2021 s I.V.M., z.s., se sídlem Palackého
389/26, 691 45 Podivín, IČ: 08150567 zastoupené Svatoplukem Hřebačkou, předsedou,
ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem
úhrady výdajů spojených s vytvořením nového hudebního CD a tvorbou nového
videoklipu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha
č. 1 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č.
2/2021).
2.7. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – Svaz
tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Podivín
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace za účelem úhrady provozních
výdajů na ozdravné a kulturní akce pro členy příjemce Svazu tělesně postižených v České
republice z.s. místní organizace Podivín. Požadovaná výše dotace 50.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 50.000,- 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. 3/2021 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
provozních výdajů na ozdravné a kulturní akce pro členy příjemce. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 2 - návrh Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 3/2021).
2.8. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 –
Malovaný kraj, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2021 – Malovaný kraj, z.s.. Požadovaná výše dotace 6.000 Kč. S ohledem na
průběh diskuse navrhl starosta města hlasovat o poskytnutí částky ve výši 6.000 Kč a schválení
příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 6.000,- 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. 4/2021
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 finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady
výdajů na vydávání Malovaného kraje v roce 2021. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 3 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 4/2021).
2.9. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – Spolek
Chasa Podivín
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města
Podivín na rok 2021 – Spolek Chasa Podivín. Požadovaná výše dotace 65.000 Kč. S ohledem
na průběh diskuse navrhl starosta města hlasovat o poskytnutí částky ve výši 65.000 Kč a
schválení příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 65.000,- pro Spolek
Chasa Podivín, se sídlem: Palackého 389/26, 691 45 Podivín, IČ: 22876235, zastoupený
Petrem Laškem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 5/2021 s organizací Spolek Chasa Podivín,
se sídlem: Palackého 389/26, 691 45 Podivín, IČ: 22876235, zastoupenou Petrem Laškem,
předsedou ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady výdajů na akci: „Předhodová zábava, Krojové hody“ V případě, že
příjemce neuskuteční akci do 31.12.2021, je povinen vrátit dotaci v plné výši.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 4 - návrh
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 5/2021).
2.10. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 –
YMCA Podivín, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2021 – YMCA Podivín, z.s.. Požadovaná výše dotace 70.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 70.000,- pro YMCA
Podivín, z.s., se sídlem: Palackého 390/28, 691 45 Podivín, IČ: 06536077, zastoupenou
Liborem Pospíšilem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 6/2021 s organizací YMCA Podivín, z.s., se
sídlem: Palackého 390/28, 691 45 Podivín, IČ: 06536077, zastoupenou Liborem
Pospíšilem, předsedou ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady provozních výdajů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje

starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 5 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 6/2021).
2.11. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2021 –
YMCA Podivín, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města
Podivín na rok 2021 – YMCA Podivín, z.s.. Požadovaná výše dotace 22.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 22.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 22.000,- pro YMCA
Podivín, z.s., se sídlem: Palackého 390/28, 691 45 Podivín, IČ: 06536077, zastoupenou
Liborem Pospíšilem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 7/2021 s organizací YMCA Podivín, z.s., se
sídlem: Palackého 390/28, 691 45 Podivín, IČ: 06536077, zastoupenou Liborem
Pospíšilem, předsedou ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivína za účelem úhrady výdajů na akci „Setkání seniorů“ V případě, že příjemce
neuskuteční akci do 31.12.2021, je povinen vrátit dotaci v plné výši. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 6 - návrh Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 7/2021).
2.12. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 Abecedum z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2021 – Abecedum z.s.. Požadovaná výše dotace 90.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a schválení smlouvy: 11
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 50.000,- 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. 8/2021 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 příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 7 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Podivín č. 8/2021).
2.13. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 –
YMCA SKAUT
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2021 – YMCA SKAUT. Požadovaná výše dotace 42.000 Kč.
Zastupitel města Ing. Radim Holub oznámil možný střet zájmů.

Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 42.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 42.000,- 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. 9/2021 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. (viz příloha č. 8 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 9/2021).
2.14. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2021 –
Římskokatolická farnost Podivín
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města
Podivín na rok 2021 – Římskokatolická farnost Podivín. Požadovaná výše dotace 200.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a schválení smlouvy: 11
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 200.000,- pro
Římskokatolickou farnost Podivín, se sídlem Komenského 193/3, 691 45 Podivín, IČ: 645
20 943, zastoupenou Mgr. Slavomírem Bedřichem, farářem. Zastupitelstvo města
schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 10/2021
s Římskokatolickou farností Podivín, se sídlem Komenského 193/3, 691 45 Podivín, IČ:
64520943, zastoupenou Mgr. Slavomírem Bedřichem, farářem ve věci poskytnutí finanční
neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady výdajů na akci:
komplexní oprava kaple Sv. Cyrila a Metoděje a menší opravy fary a kostela v Podivíně.
V případě, že příjemce neuskuteční akci do 31.12.2021, je povinen vrátit dotaci v plné
výši. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 9 návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 10/2021).
2.15. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 –
Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2021 – Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s.. Požadovaná výše dotace
650.000 Kč. S ohledem na průběh diskuse navrhl starosta města hlasovat o poskytnutí částky
ve výši 630.000 Kč s tím, že pro oddíl vodní turistiky bude vyčleněna maximální částka ve výši
20.000 Kč, nikoliv požadovaných 40.000 Kč a schválení příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 630.000 Kč s tím, že pro oddíl vodní
turistiky bude vyčleněna maximální částka ve výši 20.000 Kč a schválení
smlouvy: 12
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 630.000,- pro
Tělovýchovnou jednotu Slavoj Podivín z.s. se sídlem: U Stadionu 982/6, 691 45 Podivín,
IČ: 42324211, zastoupenou Bronislavem Krškou, předsedou výboru spolku, Ing.
Martinem Brůčkem, členem výboru spolku. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 11/2021 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, Ing.
Martinem Brůčkem, členem výboru spolku ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace
z rozpočtu města Podivína za účelem úhrady provozních výdajů příjemce s tím, že pro
oddíl vodní turistiky bude vyčleněna maximální částka ve výši Kč 20.000,-. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 10 - návrh
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 11/2021).
2.16. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – MS
Podivín, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města
Podivín na rok 2021 – MS Podivín, z. s.. Požadovaná výše dotace 30.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 27.500 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 27.500,- 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. 12/2021 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 výdajů na akci
„Pytlácká noc 2021“ V případě, že příjemce neuskuteční akci do 31.12.2021, je povinen
vrátit dotaci v plné výši. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy. (viz příloha č. 11 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Podivín č. 12/2021).
2.17. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 – MS
Podivín, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2021 – MS Podivín, z. s.. Požadovaná výše dotace 50.000 Kč. Rada města
doporučuje snížit výši dotace na 30.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a schválení smlouvy: 11
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 30.000,- 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. 13/2021 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 provozních
výdajů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz
příloha č. 12 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivín č. 13/2021).
2.18. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 –
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Podivín
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2021 – Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Podivín. Požadovaná výše
dotace 75.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 75.000,- pro Moravský
rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Podivín, se sídlem Pod Branou 928/15, 691 45 Podivín,
IČ: 005 46 968, zastoupené Petrem Švecem, předsedou pobočného spolku. Zastupitelstvo
města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín
č. 14/2021 s organizací Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Podivín, se sídlem
Pod Branou 928/15, 691 45 Podivín, IČ: 005 46 968, zastoupené Petrem Švecem,
předsedou pobočného spolku ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu
města Podivína za účelem úhrady provozních výdajů příjemce. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 13 - návrh Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 14/2021).
2.19. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2021 –
Domácí traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2021 – Domácí traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s.. Požadovaná výše
dotace 10.000 Kč. S ohledem na průběh diskuse navrhl starosta města hlasovat o poskytnutí
částky ve výši 10.000 Kč a schválení příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,- 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. 15/2021 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 výdajů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy. (viz příloha č. 14 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Podivín č. 15/2021).

2.20. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2021 Domácí traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města
Podivín na rok 2021 – Domácí traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s.. Požadovaná výše
dotace 25.000 Kč. S ohledem na průběh diskuse navrhl starosta města hlasovat o poskytnutí
částky ve výši 20.000 Kč a schválení příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 20.000,- 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. 16/2021 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 výdajů
na akci: „Traktoriáda Podivínský mazec“. V případě, že příjemce neuskuteční akci do
31.12.2021, je povinen vrátit dotaci v plné výši. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 15 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Podivín č. 16/2021).
Odchodem zastupitele Mgr. Bc. Ladislava Hemzy se počet přítomných zastupitelů
změnil na: přítomno 11 členů zastupitelstva města.
2.21. Návrh na uzavření Směnné smlouvy č. 3001/2021 o převodu nemovitostí
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20.05.2021 schválilo zveřejnění záměru
směny pozemku p.č. 1435/3 za pozemek p.č. 2519/2 vše v k.ú. Podivín s panem Zbyňkem
Ondrákem. K tomuto záměru bylo možno se vyjádřit do 09.06.2021. Vzhledem k tomu, že
žádné vyjádření (kladné či záporné) nebylo doručeno, předložil starosta města návrh na
schválení směnné smlouvy.
Hlasování :

pro schválení směny a schválení směnné smlouvy: 11
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemku p.č. 1435/3 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 101 m2 za pozemek p.č. 2519/2 – zahrada o výměře 103 m2 vše v k.ú.
Podivín mezi městem Podivín a Zbyňkem Ondrákem. Zastupitelstvo města schválilo
Směnnou smlouvu č. 3001/2021 o převodu nemovitostí mezi městem Podivín a panem
Zbyňkem Ondrákem. Směna pozemku p.č. 1435/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
101 m2 v k.ú. Podivín, který byl nově vytvořen na základě geometrického plánu č. 23159/2021 ze dne 07.02.2021 vypracovaný Ing. Janem Sůkalem, Za Kasárnami 3393/10, 690
02 Břeclav z pozemku p.č. 1435 v k.ú. Podivín, ve vlastnictví města Podivín za pozemek
p.č. 2519/2 – zahrada o výměře 103 m2 v k.ú. Podivín, který byl nově vytvořen na základě
geometrického plánu č. 2315-9/2021 ze dne 07.02.2021 vypracovaný Ing. Janem Sůkalem,
Za Kasárnami 3393/10, 690 02 Břeclav z pozemku p.č. 2519 v k.ú. Podivín ve vlastnictví
Zbyňka Ondráka. Směna je realizována bez doplatku.

2.22. Revokace Usnesení Zastupitelstva města Podivín č. XVI-243-21 ze dne 20.05.2021
Starosta předložil zastupitelům návrh revokace Usnesení Zastupitelstva města Podivín
č. XVI-243-21 ze dne 20.05.2021. Důvodem revokace jsou výhrady pana Zdeňka Vidláře ke
schválené smlouvě o příspěvku na vybudování infrastruktury č. 9003/2021.
Hlasování :

pro revokaci usnesení dle návrhu: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města revokovalo usnesení Zastupitelstva města Podivín č. XVI243-21 ze dne 20.05.2021.
2.23. Revokace Usnesení Zastupitelstva města Podivín č. XVI-244-21 ze dne 20.05.2021
Starosta předložil zastupitelům návrh revokace Usnesení Zastupitelstva města Podivín
č. XVI-244-21 ze dne 20.05.2021. Důvodem revokace jsou výhrady pana Zdeňka Vidláře ke
schválené smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2003/2021.
Hlasování :

pro revokaci usnesení dle návrhu: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města revokovalo usnesení Zastupitelstva města Podivín č. XVI244-21 ze dne 20.05.2021.
2.24. Návrh na uzavření Smlouvy o příspěvku na vybudování infrastruktury č. 9003/2021
Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o příspěvku na vybudování
infrastruktury č. 9003/2021. Smlouva byla doplněna dle žádosti p. Zdeňka Vidláře o ustanovení
o výhradě zpětné koupě.
Hlasování :

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

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o příspěvku na vybudování infrastruktury
č. 9003/2021, mezi městem Podivín a panem Zdeňkem Vidlářem, nar………….., bytem
…………………………... Zastupitelstvo města Podivín pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy (viz příloha č. 16 - návrh Smlouvy o příspěvku na vybudování
infrastruktury č. 9003/2021 město Podivín vers. Zdeněk Vidlář).
2.25. Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 2003/2021
Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 2003/2021.
Smlouva tak jako v předešlém bodě byla doplněna dle žádosti p. Zdeňka Vidláře o ustanovení
o výhradě zpětné koupě.
Hlasování :

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

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 2003/2021,
mezi Městem Podivín a panem Zdeňkem Vidlářem, nar………….., bytem
…………………………...., týkající se pozemku p.č. 2526/5 – zahrada o výměře 13 m2
v k.ú. Podivín, který byl geometrickým plánem oddělen z pozemku p.č. 2526/1 v k.ú.
Podivín. Zastupitelstvo města Podivín pověřuje starostu města uzavřením smlouvy (viz
příloha č. 17 - návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 2003/2021 město Podivín vers.
Zdeněk Vidlář).
2.26. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1086 v k.ú. Podivín
Starosta informoval přítomné o přijaté žádosti manželů Blanky a Ladislava Hemzových
o prodej pozemku p.č. 1086/3 – zahrada o výměře 649 m2 v k.ú. Podivín, odděleného
geometrickým plánem z pozemku 1086. S podmínkami prodeje žadatelé souhlasí. Žádost byla
podána v termínu zveřejněného záměru jako jediná.
Hlasování :

pro prodej žadatelům a schválení smlouvy dle návrhu: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat do společného jmění manželů pozemek p.č.
1086/3 – zahrada o výměře 649 m2, odděleného geometrickým plánem z původního
pozemku p.č. 1086 v k.ú. Podivín manželům Ladislavu a Blance Hemzovým,
nar………….., bytem ………………………….... Prodejní cena 130,- Kč/m2 vč. DPH.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo města schválilo Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovité věci č.
2/2021 na prodej pozemku p.č. 1086/3 – zahrada o výměře 649 m2, odděleného
geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 1086 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 18 - návrh Kupní
smlouvy č. 2/2021 město Podivín vers. Ladislav Hemza a Blanka Hemzová).
2.27. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1076/1 v k.ú. Podivín
Starosta informoval přítomné o přijaté žádosti manželů Dagmary a Josefa Gálových o
prodej části pozemku p.č. 1076/11 – zastavěná plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Podivín,
odděleného geometrickým plánem z pozemku 1076/1 v k.ú. Podivín. S podmínkami prodeje
žadatelé souhlasí. Žádost byla podána v termínu zveřejněného záměru jako jediná.
Hlasování :

pro prodej žadatelům a schválení smlouvy dle návrhu: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat do společného jmění manželů pozemek p.č.
1076/11 – zastavěná plocha o výměře 4 m2, odděleného geometrickým plánem z původního
pozemku p.č. 1076/1 v k.ú. Podivín manželům Josefu a Dagmar Gálovým, nar…………..,
bytem …………………………... . Prodejní cena 1000,- Kč/m2 vč. DPH. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo
města schválilo Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovité věci č. 3/2021 na prodej
pozemku p.č. 1076/11 – zastavěná plocha o výměře 4 m2, odděleného geometrickým
plánem z původního pozemku p.č. 1076/1 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 19 - návrh Kupní smlouvy č. 3/2021
město Podivín vers. Josef Gála a Dagmar Gálová).

2.28. Žádost o koupi části pozemku p.č. 2333 v k.ú. Podivín
Starosta informoval přítomné o přijaté žádosti Jiřího Rottera o prodej pozemku p.č.
2333/2 – zastavěná plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Podivín, odděleného geometrickým plánem
z pozemku 2333 v k.ú. Podivín. S podmínkami prodeje žadatel souhlasí. Žádost byla podána
v termínu zveřejněného záměru jako jediná.
Hlasování :

pro prodej žadatelům a schválení smlouvy dle návrhu: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 2333/2 – zastavěná plocha o
výměře 15 m2, odděleného geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 2333 v k.ú.
Podivín panu Jiřímu Rotterovi, nar………….., bytem ………………………….... Prodejní
cena 290,- Kč/m2 vč. DPH. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité
věci do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města schválilo Kupní smlouvu o převodu
vlastnictví k nemovité věci č. 4/2021 na prodej pozemku p.č. 2333/2 – zastavěná plocha o
výměře 15 m2, odděleného geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 2333 v k.ú.
Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č.
20 - návrh Kupní smlouvy č. 4/2021 město Podivín vers. Jiří Rotter).
2.29. Žádost o prodej části pozemku p.č. 855/2 v k.ú. Podivín
Starosta informoval přítomné o přijaté žádosti Vladimíra Stroscheho o prodej pozemku
p.č. 855/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m2 v k.ú. Podivín, odděleného
geometrickým plánem z pozemku 855/2 v k.ú. Podivín. Rada města doporučuje zveřejnit záměr
prodeje pozemku za těchto podmínek: prodejní cena 500 Kč/m2 vč. DPH, žadatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou
přijímány do 28.7. 2021 do 12:00 hodin.
Hlasování :

pro zveřejnění záměru prodeje dle návrhu: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p.č. 855/3 – ostatní plocha, jiná
plocha v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku
p.č. 855/3 – zastavěná plocha o výměře 13 m2 v k.ú. Podivín odděleného geometrickým
plánem z původního pozemku p.č. 855/2 v k.ú. Podivín, prodejní cena 500 Kč/m2 vč. DPH,
žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví.
Písemné žádosti budou přijímány do 28.7. 2021 do 12:00 hodin.
2.30. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1076/1 v k.ú. Podivín
Starosta přečetl žádost o prodej části pozemku p.č. 1076/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Podivín za účelem vybudování parkovacího stání. Jedná se o část pozemku
na ulici Poříčí II. Rada města doporučuje nezveřejňovat záměr prodeje pozemku a pozemek
neprodávat.
Hlasování :

pro zamítnutí zveřejnění záměru prodeje: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1076/1
– zastavěná plocha v k.ú. Podivín.
2.31. Žádost o prodej části pozemků p.č. 2320/1 a p.č. 2324/2 vše v k.ú. Podivín
Starosta předložil zastupitelům žádost manželů Osičkových o prodej části pozemků p.č.
2320/1 a p.č. 2324/1 vše v k.ú. Podivín. Stavební komise a následně i rada města doporučuje
zveřejnit záměr prodeje pozemků pouze těch, které byly zastavěny.
Hlasování :

pro zveřejnění záměru dle doporučení stavební komise a rady města: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2320/4 – zastavěná plocha
o výměře 2 m2, p.č. 2324/8 – zastavěná plocha o výměře 90 m2 a p.č. 2324/9 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 vše v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města rozhodlo
zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 2320/4 – zastavěná plocha o výměře 2 m2, p.č.
2324/8 – zastavěná plocha o výměře 90 m2 a p.č. 2324/9 – ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 3 m2 vše v k.ú. Podivín oddělené geometrickým plánem z původních pozemků p.č.
2320/1 a p.č. 2324/2 vše v k.ú. Podivín, prodejní cena 500 Kč/m2 vč. DPH, žadatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné žádosti
budou přijímány do 28.7. 2021 do 12:00 hodin.
2.32. Žádost o poskytnutí pozemků pro výstavbu garáží
Starosta přečetl žádost společnosti MAKRAT, s.r.o. o projednání poskytnutí pozemků
pro výstavbu garážív lokalitě bývalé Správy a údržby silnic u sběrného dvora. Žádostí se
zabývala Komise stavební a pro dopravu a následně rada města Podivín. Komise a rada města
žádost nedoporučuje ke schválení. Uvedená lokalita je klíčová pro další možné rozšiřování
sběrného dvora (bývalý areál společnosti Stavosur). S ohledem na dopravní vytíženost lokality
se radě města jeví jako vhodnější vybudování dalších volných parkovacích míst zejména pro
„mimopodivínské“ občany, kteří zde odstaví vozidlo a dále pokračují vlakem.
Hlasování :

pro zamítnutí poskytnutí pozemků pro výše uvedený investiční záměr: 10
proti: 0
zdržel se: 1

Zastupitelstvo města zamítlo poskytnutí pozemků pro investiční záměr výstavby
garáží v lokalitě u sběrného dvora na části pozemku p.č. 101/1 v k.ú. Podivín.
2.33. Závěrečný účet za rok 2020 Dobrovolného svazku obcí LVA
Dobrovolný svazek obcí LVA dle zákona o rozpočtových pravidlech předkládá
zastupitelstvu členských obcí Závěrečný účet. Tento závěrečný účet byl dne 15.06.2021
schválen valnou hromadou dobrovolného svazku obcí. Starosta citoval závěr přezkoumání. Na
základě provedeného přezkoumání hospodaření svazku nebylo shledáno žádných vad a
nedostatků v hospodaření Dobrovolného svazku obcí LVA.
Hlasování :

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

Zastupitelstvo město vzalo na vědomí Závěrečný účet za rok 2020 Dobrovolného
svazku obcí schválený valnou hromadou dne 15.06.2021.
2.34. Návrh na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. UZSVM/BBV/606/2021-BBVM
Starosta předložil návrh na schválení Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci č. UZSVM/BBV/606/2021-BBVM. Předmětem bezúplatného převodu
do majetku města Podivín z instituce Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových jsou pozemky p.č. 58/5 a p.č. 58/16 oba v k.ú. Podivín.
Hlasování :

pro souhlas bezúplatným převodem pozemků a schválení smlouvy: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č.
58/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 182 m2 v k.ú. Podivín (hodnota
v účetní evidenci 1734,46 Kč) a pozemku p.č. 58/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 885 m2 v k.ú. Podivín (hodnota v účetní evidenci 8434,05 Kč) od převádějícího
České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111 se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město do majetku města Podivín.
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. UZSVM/BBV/606/2021-BBVM. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy (viz příloha č. 21 – smlouva o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci).
S ohledem na předčasný odchod zastupitele města a zároveň jmenovaného člena
návrhové komise Mgr. Bc. Hemzy požádal tajemník MěÚ Podivín o schválení nového člena
návrhové komise, který se účastnil celého zasedání zastupitelstva města. Tajemník doporučil
schválit novým členem návrhové komise zastupitele města Ing. Radima Holuba.
Hlasování :

pro jmenování člena návrhové komise Ing. Radima Holuba: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Členem návrhové komise namísto zastupitele Mgr. BC. Ladislava Hemzy byl
jmenován zastupitel města Ing. Radim Holub.
3. Diskuse
Ing. Holub: v Domě zvláštního určení (penzion, pozn. zapisovatel) byly dokončeny stavební
práce rekonstrukce zubní ordinace, čekárny pro praktického lékaře. Došlo k zateplení
obvodového pláště, stěrka….
starosta: do konce měsíce září 2021 by měly být práce na DZÚ dokončeny
starosta: dnes došlo k převzetí dokončených polních cest. Názory na jejich opravu jsou různé.
starosta: U Fruty podél parku došlo k vybudování nového chodníku pro pěší
starosta: na „vyjadřovačky“ se rozesílá projekt náměstí. Dále probíhá změna ÚPD, na konci
července proběhne veřejné projednání.
starosta: množí se dotazy na hody. Hody proběhnou.
starosta: byl dokončen most přes Trkmanku.
Bc. Švestková: nebyl nám doručen Zpravodaj, nebyl ani na ulici Zborovská
starosta: roznáší Böhmovy, bohužel nemám informace

Bc. Švestková: u nákupního střediska COOP chybí kontejner na plechovky
starosta: byly doplněny kontejnery na sklo, zvažujeme svoz plechovek jako tříděného odpadu
Bc. Švestková: problém s parkováním na ulici Palackého
starosta: říkal jsem i dřív, že je to nutné řešit komplexně. Zvažujeme záchytné parkoviště u
Jednoty, projekt náměstí řeší odstavná stání….
pí Čapková: rodiče si pochvalují vítání
starosta: ano, začali jsme to dělat trochu jinak.
starosta: proběhlo výběrové řízení na dodavatele oken na Základní školu Podivín. Zvítězila
firma Tesařství Urban…..
4. Závěr
Jednání Zastupitelstva města Podivín bylo ukončeno v 21.10 hod..
V Podivíně dne 24.06. 2021
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