Úvodní část jednání podle jednacího řádu zastupitelstva
Přítomni: zahájení přítomno 14 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: 14
Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo, že veškeré hlasování bude probíhat veřejně,
aklamací (zdvižením ruky).
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Dolák, Mgr. Petr Florián
Návrhová komise: Helena Macánová, Stanislav Machovský
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: 14

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: 14
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. III ze dne 28.02.2019
2.2. Kontrola rozpočtového opatření č. 2/2019 a 3/2019 k rozpočtu města na rok 2019
2.3. Kontrola plnění rozpočtu k 31.03.2019
2.4. Stanovení výše odměny pro místostarostu
2.5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Moravský rybářský svaz, z.s.
2.6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – pan Viskot
2.7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Římskokatolická farnost Podivín

2.8.Revokace usnesení zastupitelstva města a návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č.
2523/9 v k.ú. Podivín
2.9. Návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 2521/2 v k.ú. Podivín
2.10. Návrh na podání žádosti na koupi pozemku p.č. 2838/2 v k.ú. Podivín
2.11. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1222/1 v k.ú. Podivín
2.12. Žádost o prodej části pozemku p.č. 2318/1 v k.ú. Podivín
2.13. Žádost o prodej části pozemku p.č. 856/1 v k.ú. Podivín
2.14. Žádost o prodej části pozemků p.č. 937/1, 981 a 1052/1 v k.ú. Podivín
2.15. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1052/1 v k.ú. Podivín
2.16. Žádost o prodej pozemku p.č. 979 v k.ú. Podivín
Starosta předložil zastupitelům návrh na rozšíření programu jednání o bod
č.
2.17. Návrh na schválení mimořádné odměny místostarostovi města Stanislavu Machovskému
3. Diskuse
4. Závěr jednání
Starosta požádal členy zastupitelstva města, aby hlasováním rozhodli o schválení
programu jednání zastupitelstva města včetně jeho rozšíření o bod č. 2.17. Návrh na schválení
mimořádné odměny místostarostovi města Stanislavu Machovskému.
Hlasování: pro: 14
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo předložený program jednání
zastupitelstva města včetně jeho rozšíření o bod č. 2.17. Návrh na schválení mimořádné
odměny místostarostovi města Stanislavu Machovskému.
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. III ze dne 28.02.2019
Starosta informoval zastupitele o plnění úkolů plynoucích ze zasedání zastupitelstva
města č. III ze dne 28.02. 2019. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1222/1 v k.ú. Podivín bude
projednán na tomto zasedání zastupitelstva města. V řešení (zpracovává se geometrický plán)
je žádost o prodej pozemků p.č. 1025, p.č. 1026/2, p.č. 1027 a části pozemku p.č. 1032/1 vše
v k.ú. Podivín. Ostatní úkoly plynoucí z přijatých usnesení byly splněny.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. III ze dne 28.02. 2019.
2.2. Kontrola rozpočtového opatření č. 2/2019 a č. 3/2019 k rozpočtu města na rok 2019
Starosta předložil ke kontrole rozpočtová opatření č. 2/2019 a č. 3/2019 k rozpočtu
města na rok 2019 s tím, že se postupně k jednotlivým rozpočtovým opatřením vyjádřil.
Starosta dále požádal zastupitele, aby se k rozpočtovým opatřením vyjádřili v diskusi.
Hlasování :

pro provedení kontroly a vzetí na vědomí bez výhrad: 14
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 2/2019 a č. 3/2019
k rozpočtu města na rok 2019 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad. (viz
příloha č. 1 - rozpočtová opatření č. 2/2019 a č. 3/2019)
2.3. Kontrola plnění rozpočtu k 31.03.2019
Starosta požádal zastupitele, aby se v případě zájmu vyjádřili k plnění rozpočtu příjmů
a výdajů k 31.03.2019.
Ing. Holub: v rámci rekonstrukce radnice zbývá osadit dveře, část osvětlení, kamery, chodník,
ve dvorní části rampa, nádvoří….
Hlasování :

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

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu plnění rozpočtu k 31.03.2019 a toto vzalo
na vědomí bez výhrad.
2.4. Stanovení výše odměny pro místostarostu
Starosta města Ing. Důbrava požádal zastupitele o to, aby po projednání tohoto bodu,
byl přednostně zařazen k projednání bod č. 2.17. Návrh na schválení mimořádné odměny
místostarostovi města Stanislavu Machovskému.
starosta: jak jsem již uvedl dříve, rozdělili jsme si práci tak, že starosta bude na úřadě ve dnech
pondělí a pátek, místostarosta pak úterý, středa, čtvrtek. S ohledem na objem práce navrhuji
stanovit místostarostovi města finanční odměnu ve výši 22.000 Kč, která by byla vyplácena od
01.05. 2019. Prosím zastupitele o případnou diskusi.
Hlasování :

pro stanovení odměny dle návrhu starosty: 13
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města stanovilo měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi
města Stanislavu Machovskému ve výši 22.000 Kč. Odměna bude vyplácena od 01.05.
2019.
2.17. Návrh na schválení mimořádné odměny místostarostovi města Stanislavu
Machovskému
Rada města doporučuje ocenit místostarostu města za práce spojené s rekonstrukcí
radnice mimořádnou odměnou ve výši 59.092 Kč. Starosta požádal zastupitele města, aby se
k návrhu vyjádřili v případné diskusi.
Hlasování :

pro schválení mimořádné odměny dle návrhu rady města: 13
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města schvaluje místostarostovi města panu Machovskému
mimořádnou odměnu ve výši 59 092,- Kč za dokončení významného úkolu obce rekonstrukce „staré radnice“ . Odměna bude poskytnuta ve mzdách za měsíc duben.

2.5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Moravský rybářský svaz, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Předseda
MO MRS Podivín petr Švec uvedl jako důvod navýšení dotace proti skutečnosti loňského roku
potřebu zajištění provzdušnění vody štěrkoviště Šutráky – navýšení výdajů za úhradu elektrické
energie.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 75.000 Kč: 14
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč 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.
14/2019 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 nákladů na činnost rybářského kroužku mládeže, sportovní
činnost a údržbu a provoz příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
2.6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Jan Viskot
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Starosta
přečetl účel, na který žadatel dotaci hodlá využít.
pí Čapková: je někde prezentováno (podpora od města Podivín, články, reklama….)
starosta: jedná se spíše o okrajový sport, zastupitelé se domluvili, že i tyto sporty budeme
podporovat. Prezentace formou znaku města na letadle….
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 20.000 Kč: 14
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro Jana
Viskota, bytem: ………. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 15/2019 s Janem Viskotem, bytem:
……….., ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivína za
účelem úhrady nákladů spojených s tréninkovými lety a účastí na závodech v
bezmotorovém létání v roce 2019. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy.
2.7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Římskokatolická farnost Podivín
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Finanční
prostředky z dotace budou využity na zajištění opravy varhan v kostele Sv. Petra a Pavla
v Podivíně.
Hlasování :

pro poskytnutí ve výši 200.000 Kč: 13
proti: 0
zdržel se: 1

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč 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. 16/2019
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 nákladů na generální
opravu varhan v kostele Svatého Petra a Pavla v Podivíně.
2.8.Revokace usnesení zastupitelstva města a návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č.
2523/9 v k.ú. Podivín
Starosta předložil návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a návrh kupní
smlouvy na koupi pozemku p.č. 2523/9 v k.ú. Podivín. Důvodem revokace je chyba v smlouvě,
bylo uvedeno špatné parcelní číslo prodávaného pozemku.
Hlasování :

pro revokaci a schválení kupní smlouvy: 14
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města revokovalo usnesení č. III-54-19 ze dne 28.02.2019.
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.
2.9. Návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 2521/2 v k.ú. Podivín
Starosta informoval o jednání vedeném s Židovskou obcí Brno ve věci možného
odkoupení pozemku p.č. 2521/2 v k.ú. Podivín z důvodu rozšíření budoucího silničního
pozemku. Cena byla stanovena znaleckým posudkem na částku 27.932 Kč.
Hlasování :

pro schválení koupi pozemku a schválení kupní smlouvy: 14
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovité věci pozemku p.č. 2521/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 211 m2 v k.ú. Podivín od prodávajícího Židovské
obce Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno – Černá Pole za celkovou
kupní cenu ve výši 27.932 Kč. Zastupitelstvo města Podivína schválilo kupní smlouvu.
2.10. Návrh na podání žádosti na koupi pozemku p.č. 2838/2 v k.ú. Podivín
Starosta předložil návrh na podání žádosti na koupi pozemku p.č. 2838/2 v k.ú.
Podivín. Pozemek se nachází v lokalitě zahrádek na bývalé skládce Rosenberská a je majetkem
Římskokatolické farnosti Podivín.
Hlasování :

pro schválení podání žádosti o prodej: 14
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o prodej pozemku p.č. 2838/2 –
zahrada o výměře 214 m2 v k.ú. Podivín od Římskokatolické farnosti Podivín,
Komenského 193/3, 691 45 Podivín.
2.11. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1222/1 v k.ú. Podivín
Starosta informoval o žádosti Michala Bartošíka o koupi pozemku dle zveřejněného
záměru prodeje. Starosta dále upozornil, že pozemek, který p. Bartošík nabídnul městu není
možné s ohledem na zapsané zástavní právo odkoupit.
Hlasování :

pro schválení kupní smlouvy: 14
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej 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 s panem Michalem
Bartošíkem, 26.11.1978. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
2.12. Žádost o prodej části pozemku p.č. 2318/1 v k.ú. Podivín
Starosta předložil žádost Betonárny Podivín s.r.o. o odkoupení části pozemku p.č.
2318/1 v k.ú. Podivín. Následně předal slovo zástupci společnosti Ing. Bendlovi, který
informoval přítomné o tom, že pozemek byl před lety omylem zastavěn. Nyní se na pozemku
nachází recyklační zařízení. Starosta následně na geometrickém plánu předvedl návrh
vyčlenění částí pozemků. Dle předběžné dohody společnost nabízí prodejní cenu ve výši 700
Kč/m2. Po následné diskusi zastupitelů a Ing. Bendla byla cena navýšena o DPH. Prodejní cena
byla tedy navržena na částku 847 Kč/m2.
Hlasování :

pro zveřejnění záměru prodeje za cenu 847 Kč/m2: 14
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 2318/5 –
zastavěná plocha o výměře 33 m2 a p.č. 2318/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 129 m2 vše k.ú. Podivín, oddělené geometrickým plánem z původního pozemku
p.č. 2318/1, prodejní cena 847 Kč/m2 vč. DPH, žadatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do 31.5.
2019 do 12:00 hodin.
2.13. Žádost o prodej části pozemku p.č. 856/1 v k.ú. Podivín
Starosta informoval o žádosti pana Milana Knoppa ve věci odkoupení části pozemku
p.č. 856/1 v k.ú. Podivín. Komise stavební a pro dopravu většinou hlasů prodej nedoporučuje
s ohledem na uložený kabel NN a umístěné klimatizační jednotky sousední nemovitosti nad
pozemkem.
Hlasování :

pro zamítnutí zveřejnění záměru prodeje: 11
proti: 1
zdržel se: 2
Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 856/1
– ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podivín.

2.14. Žádost o prodej části pozemků p.č. 937/1, 981 a 1052/1 v k.ú. Podivín
Starosta informoval o tom, že žádost o odkoupení předmětných částí pozemků podal
sám. Z výše uvedeného důvodu požádal předsedu Komise stavební a pro dopravu Ing. Radima
Holuba, aby prostřednictvím vyhotoveného geometrického plánu objasnil o jaké části pozemků
se jedná. Ing. Holub přítomným představil záměr prodeje uvedený v žádosti Martina Důbravy.
Žádost projednala komise stavební a pro dopravu, která po úpravě hranic pozemků doporučuje
zveřejnění záměru prodeje.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje části pozemků za
prodejní cenu 500 Kč/ m2.
V následné diskusi se k záměru zveřejnění prodeje vyjadřovali zastupitelé i hosté
zasedání zastupitelstva města. Ing. Hrubý kritizoval prodej s ohledem na snížení průchodnosti
uličky, dále že nebylo dostatečně vymáháno po bývalém majiteli, aby vrátil své pozemky do
původních hranic. (oplocením zasahoval do pozemku v majetku města). V dalším průběhu
diskuse byly řešeny rozdílené ceny pozemků a zohlednění, zda byly tyto „zaužívány“, úmyslně
zastavěny… Následně zastupitel města Ing. Klusáček doporučil hlasovat o zveřejnění záměru
za cenu navrženou radou města 500 Kč/m2.
V následném hlasování se zastupitelé zdvižením ruky vyjádřili, zda vůbec souhlasí se
zveřejněním záměru prodeje části pozemků.
Hlasování :

pro zveřejnění záměru prodeje části pozemků: 11
proti: 1
zdržel se: 2

Následně starosta požádal, aby se zastupitelé hlasováním vyjádřili ke zveřejnění
záměru prodeje pozemků za těchto podmínek: zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 937/5
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 100 m2, p.č. 981/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
18 m2 a p.č. 1052/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m2 vše k.ú. Podivín, oddělené
geometrickým plánem z původních pozemků p.č. 937/1, 981 a 1052/1 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 31.5. 2019 do 12:00
hodin.
Hlasování :

pro zveřejnění záměru prodeje dle návrhu: 12
proti: 1
zdržel se: 1

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 937/5 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 100 m2, p.č. 981/4 – ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 18 m2 a p.č. 1052/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m2 vše k.ú. Podivín,
oddělené geometrickým plánem z původních pozemků p.č. 937/1, 981 a 1052/1 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 31.5.
2019 do 12:00 hodin.

2.15. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1052/1 v k.ú. Podivín
Starosta předložil žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1052/1 v k.ú. Podivín.
Starosta požádal zastupitele o případnou diskusi. Starosta navrhl hlasovat o zveřejnění záměru
prodeje za těchto podmínek: pozemek p.č. 1052/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2
vše k.ú. Podivín, oddělený geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 1052/1 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 31.5. 2019 do 12:00
hodin.
Hlasování :

pro zveřejnění záměru prodeje dle návrhu: 13
proti: 1
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 1052/6 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2 vše k.ú. Podivín, oddělené geometrickým
plánem z původního pozemku p.č. 1052/1 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 31.5. 2019 do 12:00 hodin.
2.16. Žádost o prodej pozemku p.č. 979 v k.ú. Podivín
Starosta přečetl žádost p. Pavla Hemzy o prodej pozemku p.č. 979 v k.ú. Podivín.
Komise stavební a pro dopravu doporučuje zveřejnit záměr prodeje pozemku. V následné
diskusi se zastupitelé vyjadřovali ke zveřejnění záměru prodeje a výši prodejní ceny v rozsahu
300 – 500 Kč/m2.
Hlasování :

pro zveřejnění záměru prodeje za prodejní cenu 300 Kč/m2:6

Hlasování :

pro zveřejnění záměru prodeje za prodejní cenu 500 Kč/m2:4

S ohledem na skutečnost, že zastupitelé většinou hlasů neschválili zveřejnění záměru
prodeje ani za jednu z navržených cen, proběhla nová diskuse k výši ceny. Následně pak
starosta města vyzval zastupitele k hlasování o tomto usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo
zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 979 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 112 m2
vše k.ú. Podivín, prodejní cena 300 Kč/m2, žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány do 31.5. 2019 do 12:00
hodin.
Hlasování :

pro dle zveřejnění záměru prodeje dle návrhu: 12
proti: 0
zdržel se: 2

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 979 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 112 m2 vše k.ú. Podivín, prodejní cena 300 Kč/m2, žadatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci do jeho vlastnictví. Písemné
žádosti budou přijímány do 31.5. 2019 do 12:00 hodin.

Návrhová komise provedla kontrolu přijatých usnesení k bodům č. 2.1. až č. 2.17.
jednání IV. zasedání Zastupitelstva města Podivína.
Po provedené kontrole usnesení požádala zastupitelka města Mgr. Jana Mešková, zda
by bylo možné znovu hlasovat o usnesení přijatém v bodě č. 2.14. Žádost o prodej části
pozemků p.č. 937/1, 981 a 1052/1 v k.ú. Podivín. Při hlasování se vyjádřila „pro“, nyní by se
chtěla hlasování zdržet…. Zastupitelka města Bc. Švestková konstatovala, že nové hlasování
není možné. Usnesení bylo právoplatně uzavřeno, došlo ke kontrole přijatých usnesení.
Zastupitelka města Mgr. Mešková má možnost na následujícím zasedání požádat o rozšíření
programu jednání ve věci návrhu revokace příslušného usnesení.
3. Diskuse
starosta: dvě možné lokality pro umístění nové hasičské zbrojnice (býkárna a u pekárny). Byla
oslovena firma, která posoudí obě lokality dle vhodnosti. Je možné požádat o dotaci na nové
hasičské auto. (starosta na fotografiích představil možné varianty vozidla). V případě přidělení
dotace ještě nevzniká povinnost ji čerpat. Dotace ve výši cca 800 tisíc Kč.
starosta: proběhl audit hospodaření, vše v pořádku, bude předloženo na následujícím zasedání
zastupitelstva města
starosta: okresní soud chce svěřit městu do opatrovnictví dvě osoby, rada města pověřila
právního zástupce jednáním v této věci s projevem nesouhlasu…starosta: firma Strabag zajišťuje opravu hodového sóla, je možnost zároveň zajistit opravu
komunikace k ČOV, probíhá jednání se společností VaK Břeclav ve věci finančního
spolupodílnictví na nákladech za opravu.
starosta: dokončení opravy hodového sóla, cca polovina května
starosta: rekonstrukce DZÚ – projektuje firma FKB, budeme žádat o dotaci
starosta: předpokládaný termín výsadby dřevin v extravilánu je podzim2019
starosta: po dohodě s TJ Slavoj podivín byl objednán servis tenisových kurtů
starosta: tašky na tříděný odpad objednány v množství cca 550 ks
starosta: rada města rozhodla o zvýšení nájemného v nájemních bytech. Startovací byty 50
Kč/m2, ostatní nájemní byty 80 Kč/m2
starosta: umístění „likusáku“ v prostoru Pánského kopce. Řešíme, vlastník byl vyzván
k neprodlenému odstranění
starosta: pro uchazeče o startovací byty byl vytvořen bodový systém
starosta: na Štěpnici a podél cesty od třetího mostu ve směru na Pánský kopec byla provedena
náhradní výsadba dřevin za pokácené dřeviny
pí Švestková: komunální technika?
starosta: byl objednán traktor s příslušenstvím u firmy Šálek s.r.o.. (starosta následně na
fotografiích předvedl objednanou techniku s tím, že část zimní techniky se bude objednávat
před sezonou)
starosta: byl vyhotoven projekt „Podivínská bažina „ (a tento představil)
starosta: probíhá zpracování projektu odstavných míst na ulicích Štefánikova, Komenského a
za Sv. Annou.
místostarosta: archeologové se budou při budování komunikace hlásit k provedení průzkumu
v lokalitě židovského hřbitova a kaple
místostarosta: po dokončení rekonstrukce radnice, je třeba zvolit termín dne otevřených dveří.
Ing. Holub uvede termín…. (předběžně projednáno na 22.6. 2019)
starosta: předávání hodů by mělo proběhnout na radnici, nikoliv před domem starosty města
pí Švestková: ano, máme novou radnici, je to vhodné, proč toho nevyužít…..
Mgr. Harnušková: připomínky obyvatel na neosvětlený přechod u hradla

místostarosta: jedná se o silnici II. třídy, která není v majetku města, měl by řešit kraj…
starosta: je možné, že bude časem řešen podchod pod tratí s ohledem na zvyšování rychlosti
projíždějících vlaků…
Ing. Hrubý: dotaz na místostarostu ve věci pobírání měsíční odměny. Po volbách ses vzdal
odměny a teď byla schválena…..
místostarosta: odstupujícímu starostovi za výkon funkce náleží odměna. V případě, že bych po
volbách začal pobírat odměnu jako místostarosta, neměl bych na tuto odměnu za odvedenou
práci nárok. V této chvíli už je to možné. Mimořádná odměna byla schválena za práce spojené
s rekonstrukcí staré radnice….
p. Švec: dodávka techniky, traktoru?
starosta: cca 3 týdny
p. Švec: je nutné zajistit závlahu nové výsadby
starosta: prozatím bude řešeno zaléváním z kubíkové nádrže na autě technických služeb
Ing. Hrubý: mám možnost zapůjčit pro město na zalévání nádobu, kterou využívá myslivecké
sdružení
Mgr. Průdková: nedodržuje se zákaz vjezdu k štěrkovišti
tajemník: povolení vjezdu vydává MěÚ podivín pouze dle dohody s MO MRS Podivín a
vlastníkům pozemků….
p. Švec: dotaz k mokřadu. Jak je nastavena hloubka?
starosta: projekt zpracovává zkušený projektant…
Ing. Hrubý: v tůních jsou rozlišeny různé hloubky dna s ohledem na potřeby rostlin a živočichů
pí Macánová: Rosenberský, dotaz na prohloubení a údržbu…
starosta: problém s dotací, extravilán zde přechází v intravilán, prohloubení je rizikové
s ohledem na skutečnost, že zde byla skládka. Navíc v této chvíli je dle vyjádření odborníků
zajištěna biodiverzita, lokalita to v tuto chvíli nevyžaduje….
p. Švec: ekologické zátěže jsou časovanou bombou. Na jejich sanaci jsou poskytovány dotace.
Vznikla nová zástavba v lokalitě Rybáře, lidé si koupu studny, mohu vyvstat problémy…..
Přikláněl bych se k prověření možnosti sanace z dotací…
místostarosta: město ročně vynakládalo cca 160 tisíc Kč na monitoring. Následně bylo zjištěno,
že toto by mělo být v kompetenci státu. Je otázka, kdo by měl řešit, zda stát, nebo město….
p. Hřebačka: upozorňuji na stavební odpad v lokalitě Poříčí II a za Drahou, majetek společnosti
Jerex.
místostarosta: skládky prověříme…
starosta: proběhlo místní šetření ve věci vyčistění toku Ladenské strouhy. Řízení bylo
přerušeno, aby mohlo proběhnout biologické hodnocení. Druhá etapa „od mostu přes Panšulu“
realizována s ohledem na významné poškození fauny a flory realizována nebude.
p. Vidlář: problém s průjezdností ulice Palackého díky zákazníkům řeznictví U Rybků a
zahradnictví U Kopřivů. Návrh na umístění DZ Zákaz stání.
Mgr. Bc. Hemza: to už bych se přikláněl k umístění DZ Zákaz zastavení. Otázka je respektování
tohoto dopravního značení a vymahatelnost. Policie je značně vytížena, není možnost stálých
kontrol…. Raději bych se přikláněl k tomu, aby si prodejci umístili na dveřích cedule s tím, že
zákazníci mohou parkovat o několik desítek metrů dál před spolkovým domem.
p. Vidlář: další postup komunikace Hřbitovní
starosta: je několik variant řešení – šířky komunikace, s „výhybnami“, bez výhyben apod.. Je
třeba řešit s vlastníky a případně se domluvit na možnosti získání části pozemků, tak jako
v případě prodeje od p. Jeteliny…. Musíme najít shodu
p. Vidlář: schůzku uvítáme …..

4. Závěr
Jednání Zastupitelstva města Podivína bylo ukončeno v 22,25 hod..
V Podivíně dne 25.4. 2019
Ověřovatelé zápisu :

Ing. Vladimír Dolák

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

Mgr. Petr Florián

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

Starosta :

Ing. Martin Důbrava

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

Místostarosta

Stanislav Machovský

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

