MĚSTO PODIVÍN

Zápis
z II. zasedání Zastupitelstva města Podivína
ze dne 29.11. 2018

Úvodní část jednání podle jednacího řádu zastupitelstva
Přítomni: zahájení přítomno 15 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: 15
Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo, že veškeré hlasování bude probíhat veřejně,
aklamací (zdvižením ruky).
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Machovský, Mgr. František Juraš
Návrhová komise: Jitka Průdková, Mgr. Bc. Ladislav Hemza
Sčítáním hlasů pověřen: Jitka Průdková
Zapisovatel: Ing. Radim Mildner
Starosta požádal členy zastupitelstva, aby hlasováním odsouhlasili jednotlivé výše
navržené členy zasedání zastupitelstva města.
Hlasování :

pro dle návrhu: 15

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: 15
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. XXIII ze dne 30.08.2018
2.2. Kontrola rozpočtového opatření č. 8, 9, 10, 11 k rozpočtu města na rok 2018
2.3. Kontrola plnění rozpočtu k 30.09.2018
2.4. Návrh Rozpočtu na rok 2019
2.5. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020, 2021
2.6. Směrnice o sociálním fondu

2.7. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva města
2.8. Volba členů finančního a kontrolního výboru
2.9. Zpráva o činnosti finančního výboru
2.10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
2.11. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č.
18/2018 – Římskokatolická farnost Podivín
2.12. Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 2/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
2.13. Žádost o prodej části pozemku p.č. 2959/131 v k.ú. Podivín
2.14. Určení zastupitele pro řízení územního plánování
Starosta předložil zastupitelům návrh na rozšíření programu jednání v bodě č. 2.2. o
kontrolu rozpočtového opatření č. 12 a o bod č. 2.15. Návrh na schválení darovací smlouvy část pozemku p.č. 1246/1 v k.ú. Podivín
3. Diskuse
4. Závěr jednání
Starosta požádal členy zastupitelstva města, aby hlasováním rozhodli o schválení
programu jednání zastupitelstva města včetně jeho rozšíření v bodě č. 2.2. o kontrolu
rozpočtového opatření č. 12 a o bod č. 2.15. Návrh na schválení darovací smlouvy - část
pozemku p.č. 1246/1 v k.ú. Podivín
Hlasování: pro: 14
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo předložený program jednání
zastupitelstva města.
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. XXIII ze dne 30.08.2018
Starosta informoval zastupitele o plnění úkolů plynoucích ze zasedání zastupitelstva
města č. XXIII ze dne 30.08. 2018. Úkoly plynoucí z přijatých usnesení byly splněny. Bod
jednání č. 2.9. Žádost o prodej části pozemku p.č. 2959/131 a nabídka koupě pozemku p.č.
2959/834 vše v k.ú. Podivín bude projednán na stávajícím zasedání zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. XXIII ze dne 30.08. 2018.
2.2. Kontrola rozpočtového opatření č. 8, 9, 10, 11, 12 k rozpočtu města na rok 2018
Starosta předložil postupně ke kontrole rozpočtová opatření č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č.
12 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.,
či je připomínkovali. S ohledem na absenci připomínek a dotazů starosta konstatoval níže
uvedené.
Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 8, č. 9, č. 10, č. 11
a č. 12 k rozpočtu města na rok 2018 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez
výhrad. (viz příloha č. 1 - rozpočtová opatření č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12)

2.3. Kontrola plnění rozpočtu k 30.09.2018
Starosta požádal zastupitele, aby se v případě zájmu vyjádřili k plnění rozpočtu příjmů
a výdajů k 30.09. 2018. (bez diskuse a připomínek)
Zastupitelstvo města provedlo kontrolu a vzalo na vědomí plnění rozpočtu města
Podivína k 30.09. 2018.
2.4. Návrh Rozpočtu na rok 2019
Starosta informoval o zveřejněném návrhu rozpočtu města pro rok 2019. Starosta
požádal zastupitele města, aby se v diskusi vyjádřili k vyvěšenému návrhu rozpočtu města,
jehož sestavením se zabývalo zastupitelstvo města na pracovním jednání členů zastupitelstva
města k rozpočtu města na rok 2019.
Starosta navrhl hlasovat o tom, zda má být přijato usnesení tohoto znění : Zastupitelstvo
města projednalo Návrh rozpočtu města na rok 2019, který byl zveřejněn na úřední desce a
webových stránkách v termínu od 13.11. 2018. Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad
předložený návrh rozpočtu města na rok 2019 takto: celkové příjmy ve výši 52.637.400,- Kč,
celkové výdaje ve výši 95.450.800,- Kč, celkové financování ve výši 42.813.400,- Kč,
závazným ukazatelem pro výkonné orgány u výdajů je „paragraf“ dle třídění rozpočtové
skladby, závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k jiným osobám jsou jednotlivé finanční vztahy
k jednotlivým příjemcům nebo poskytovatelům, po schválení rozpočtu se provádí neprodleně
jeho rozpis podle podrobné rozpočtové skladby. Rozpis rozpočtu a jeho změny schvaluje
starosta města. Zastupitelstvo města schválilo zahájení investičních akcí a jejich zařazení do
majetku města: Mokřad na pozemku 2959/657 v k.ú. Podivín, Výstavba hasičské zbrojnice,
Oplocení lípy svobody před Základní školou v Podivíně.

Hlasování :

pro dle návrhu : 15
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města projednalo Návrh rozpočtu města na rok 2019, který byl
zveřejněn na úřední desce a webových stránkách v termínu od 13.11. 2018. Zastupitelstvo
města schválilo bez výhrad předložený návrh rozpočtu města na rok 2019 takto: celkové
příjmy ve výši 52.637.400,- Kč, celkové výdaje ve výši 95.450.800,- Kč, celkové financování
ve výši 42.813.400,- Kč, závazným ukazatelem pro výkonné orgány u výdajů je „paragraf“
dle třídění rozpočtové skladby, závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k jiným osobám
jsou jednotlivé finanční vztahy k jednotlivým příjemcům nebo poskytovatelům, po
schválení rozpočtu se provádí neprodleně jeho rozpis podle podrobné rozpočtové
skladby. Rozpis rozpočtu a jeho změny schvaluje starosta města. Zastupitelstvo města
schválilo zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města: Mokřad na
pozemku 2959/657 v k.ú. Podivín, Výstavba hasičské zbrojnice, Oplocení lípy svobody
před Základní školou v Podivíně.
2.5. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020, 2021
Povinností obcí je sestavení a schválení střednědobého výhledu rozpočtu města.
Střednědobý výhled musí zahrnovat zejména údaje o příjmech a výdajích, dlouhodobých
investičních akcích. Rada města na své schůzi č. 2/2018 ze dne 13.11.2018 projednala návrh
Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020, 2021 a tento rozhodla předložit na zasedání
zastupitelstva města. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020, 2021 je zveřejněn
na úřední desce a webových stránkách města od 13.11.2018.

Starosta požádal zastupitele, aby se hlasováním vyjádřili k předloženému návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020, 2021.
Hlasování :

pro schválení střednědobého výhledu rozpočtu dle návrhu: 15
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2020, 2021, který byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města od
13.11.2018 takto: celkové příjmy pro rok 2020 53.360.000,- Kč, celkové výdaje pro rok
2020 56.000.000,- Kč, celkové financování pro rok 2020 2.640.000,- Kč, celkové příjmy
pro rok 2021 54.310.000,- Kč, celkové výdaje pro rok 2021 56.350.000,- Kč, celkové
financování pro rok 2021 2.040.000,- Kč. Dlouhodobé pohledávky ve výši Kč 1.545,-,
dlouhodobé závazky 0,- Kč.
2.6. Směrnice o sociálním fondu
Rada města na své schůzi č. 1/2018 ze dne 06.11.2018 projednala návrh změny
Směrnice o sociálním fondu. Změna se týká bodu 1.2. nahrazení termínu „starostovi“ termínem
„uvolněným zastupitelům“(z důvodu souladu s daňovými předpisy) a bodu 3.2 a 3.5 úpravy
maximálních částek pro čerpání (pozn. dle bodu 4.2 schvaluje konkrétní čerpání uvedených
bodů rada města v souladu s rozpočtem). Přiložena směrnice v novém znění.
Diskuse:
pí Čapková: proč nemají nárok na čerpání i dělníci VPP?
pí Štefanová: jedná se o dočasné zaměstnance, pracují pro město pouze část roku.
Hlasování :

pro schválení střednědobého výhledu rozpočtu dle návrhu: 15
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo Směrnici o sociálním fondu, která nabývá účinnosti
dne 30.11.2018. Platnost Směrnice o sociálním fondu ze dne 01.09.2013 končí dnem
29.11.2018. (viz příloha č. 2 – Směrnice o sociálním fondu)
2.7. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva města
Starosta předložil návrh přítomným návrh měsíčních odměn členům zastupitelstva
města, který projednala rada města.
Diskuse:
pí Čapková: nešla jsem se za účelem výdělku. Nechávám na zvážení, zda se odměny nevzdat a
nevěnovat tyto peníze tam, kde by byly užitečné.
starosta: odměna za práci by vyplacena být měla, kdo ji kde a na co použije, je na osobní volbě
každého….
Mgr. Mešková: odměny v minulém volebním období?
starosta: starosta cca 51 tisíc Kč, místostarosta cca 10 tisíc Kč, radní cca 2000 Kč…..
Ing. Klusáček: přidal bych Mgr. Harnuškové s ohledem na vykonávání svatebních obřadů….
Mgr. Mešková: kolik svateb za rok?
místostarosta: bývalo cca 70 svateb, nyní asi 35
starosta: byly stanoveny termíny, snažíme se vyhovět i mimo termíny, zejména pak místním….
Mgr. Harnušková: navrhuji ponechat odměny v předložené výši

Starosta požádal zastupitele, aby se hlasováním vyjádřili ke stanovení výše odměn
neuvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu.
Hlasování :

pro dle předloženého návrhu: 14
proti: 0
zdržel se: 1

Zastupitelstvo města schválilo výši měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů
města Podivína dle jejich funkcí, předsednictví a členství ve výborech a komisích dle
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. (příloha č. 3 – Návrh
výše měsíčních odměn zastupitelů města dle jejich funkcí, předsednictví a členství ve
výborech a komisích)
2.8. Volba členů finančního a kontrolního výboru
Starosta předložil návrh předsedů výborů na jmenování členů finančního výboru a členů
kontrolního výboru. Členové finančního výboru: Michal Padělek, Pavlína Čapková, Miroslava
Hájková, Anna Poňuchálková, členové kontrolního výboru: Helena Macánová, Petr Florián.
Hlasování :

pro dle předloženého návrhu: 15
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo členy finančního výboru a členy kontrolního výboru
takto: finanční výbor: Michal Padělek, Pavlína Čapková, Miroslava Hájková, Anna
Poňuchálková, kontrolní výbor: Helena Macánová, Petr Florián.
2.9. Zpráva o činnosti finančního výboru
Starosta města předložil zastupitelům zprávu o činnosti finančního výboru města
Podivína v roce 2018.
Diskuse:
pí Čapková: kontroly probíhají průběžně?
starosta: ano, je to dáno zákonem…
místostarosta: je zde možnost školení členů finančního výboru
pí Štefanová: školení proběhne auditorkou města dne 7.12.
Hlasování :

pro projednání a vzetí na vědomí bez výhrad: 15
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí a projednalo zprávu o činnosti finančního
výboru města Podivína v roce 2018.
2.10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Starosta města předložil zastupitelům zprávu o činnosti kontrolního výboru města
Podivína v roce 2018. Členové výboru upozorňují, že nejsou pravidelně odepisovány ze zápisů
zasedání rady města úkoly, které již byly splněny.

Diskuse:
tajemník: jedná se o vyřazování již splněných úkolů ze zápisů rad města. Dojde ke zjednání
nápravy, kontroly úkolů trvajících úkolů budou prováděny častěji a pravidelně aktualizovány.
Hlasování :

pro projednání a vzetí na vědomí bez výhrad: 15
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce
2018 bez výhrad.
2.11. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín
č. 18/2018 – Římskokatolická farnost Podivín
Zastupitelstvo města dne 31.5.2018 usnesením č. XXII-365-18 schválilo poskytnutí
dotace ve výši 150.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Podivín, se sídlem
Komenského193/3, 691 45 Podivín a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Podivín č. 18/2018. Neinvestiční dotace byla poskytnuta za účelem úhrady nákladů na
opravu kaple sv. Cyrila a Metoděje v Podivíně. Rada města schůzi č. 2/2018 dne 13.11.2018
projednala žádost příjemce č.j. MUP-2099/2018 ze dne 12.11.2018 o změnu účelu dotace.
Starosta dále informoval o provozních nákladech farnosti
Diskuse:
Mgr. Mešková: církev se nepodílí? Jak je farnost financována?
starosta: primárně z příspěvků vybraných na mších. Financuje se z toho provoz farnosti.
Hlasování :

pro schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z
rozpočtu Města Podivín č. 18/2018 – Římskokatolická farnost Podivín: 14
proti: 0
zdržel se: 1

Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Podivín č. 18/2018 s Římskokatolickou farností Podivín, se
sídlem: Komenského 193/3, 691 45 Podivín, IČ: 64520943, zastoupenou Mgr. Slavomírem
Bedřichem, farářem. Předmětem dodatku je změna účelu dotace. (viz příloha č. 4 –
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č.
18/2018 s Římskokatolickou farností Podivín).
2.12. Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 2/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Starosta předložil návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2019 činí 550,-/Kč/osobu/rok (zůstal stejný jako v roce
2018). Celkové náklady za odpad na 1 poplatníka v roce 2017 činily 572,82 Kč (v roce 2016
náklady činily 542,48 Kč).
Diskuse:
Bc. Švestková: jak prokazujeme, že se nezdržujeme ve městě?
starosta: čestným prohlášením
Ing. Klusáček: součet v poplatku je špatně…

starosta: početní chyba, bude opraveno
Mgr. Mešková: pí Bartochová informovala na sociální síti na možnost systému snížení nákladů
za svoz, motivování občanů v třídění odpadu….
pí Čapková: také se přikláním k možnosti prověření systému sběru apod.. Pro letošek bych
ponechala s tím, že se v průběhu roku na toto připravíme a prověříme možnosti….
starosta: paní Bartochové jsem odpověděl, že se tímto budeme zabývat a prověříme možnosti.
Některé obce mají pracovníky, co komunální odpad sváží, následně třídí, „čipují“, váží,
rozdělují…. Rozdiskutujeme v příštím roce , projednáme na svozovém středisku
Hlasování :

pro schválení OZV č. 2/2018 dle návrhu : 15
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Podivína č. 2/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrh (viz příloha č. 5
– návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2018).
2.13. Žádost o prodej části pozemku p.č. 2959/131 v k.ú. Podivín
Starosta předložil žádost Karla Hrubého o prodej pozemku p.č. 2959/849 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 247 m2 v k.ú. Podivín odděleného geometrickým plánem
z pozemku p.č. 2959/131 v k.ú. Podivín. S podmínkami prodeje souhlasí. Žádost byla přijata
jako jediná a v termínu zveřejněného záměru prodeje.
Hlasování :

pro prodej pozemku p.č. 2959/849 v k.ú. Podivín žadateli Karlu Hrubému: 14
proti: 0
zdržel se: 1

Hlasování :

pro schválení kupní smlouvy:14
proti: 0
zdržel se: 1

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 2959/849 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 247 m2, který byl vyčleněn geometrickým plánem č. 19644/2018 z původního pozemku p.č. 2959/131 v k.ú. Podivín panu Bc. Karlu Hrubému, nar.
…., bytem …….. Prodejní cena pozemku činí 30,- Kč/ m2. Kupující dále uhradí náklady
spojené se zajištěním vkladu do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města schválilo
kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 2959/849 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 247 m2, který byl vyčleněn geometrickým plánem č. 1964-4/2018 z původního
pozemku p.č. 2959/131 v k.ú. Podivín s panem Bc. Karlem Hrubým, nar. …., bytem ……..
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 6 – kupní
smlouva město Podivín vers. Bc. Karel Hrubý)
2.14. Určení zastupitele pro řízení územního plánování
S ohledem na schvalovací proces při pořizování nového územního plánu města Podivína
informoval starosta města o povinnosti obce pověřit určeného zastupitele pro pořízení
územního plánu. Starosta města doporučil jmenovat tímto určeným zastupitelem radního Ing.
Radima Holuba.

Starosta navrhl hlasovat o tom, zda má být přijato usnesení tohoto znění : Zastupitelstvo
města schvaluje Ing. Radima Holuba jako určeného zastupitele pro pořizování a změny
územního plánu Města Podivína pro volební období 2018 - 2022.
Hlasování :

pro dle návrhu: 15
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schvaluje Ing. Radima Holuba jako určeného zastupitele pro
pořizování a změny územního plánu Města Podivína pro volební období 2018 - 2022.
2.15. Návrh na schválení darovací smlouvy - část pozemku p.č. 1246/1 v k.ú. Podivín
Starosta předložil návrh na schválení darovací smlouvy s Jihomoravským krajem, se
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno. Předmětem daru od Jihomoravského kraje je
pozemek p.č. 1246/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2 oddělený z pozemku p.č.
1246/1 geometrickým plánem č. 1962-7/2018 vyhotoveného Ing. Markétou Berkovou, První
zeměměřická a.s, Sokolská 474/4, 691 45 Podivín. Na pozemku byl vybudován chodník ulice
Rybáře v Podivíně.
Starosta doporučil hlasovat o záměru nabytí pozemku p.č. 1246/3 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 44 m2 oddělený z pozemku p.č. 1246/1 geometrickým plánem č. 1962-7/2018
vyhotoveného Ing. Markétou Berkovou, První zeměměřická a.s, Sokolská 474/4, 691 45
Podivín do majetku města Podivína a schválení darovací smlouvy.
Hlasování:

pro nabytí pozemku do majetku města a schválení darovací smlouvy: 15
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo darovací smlouvu nemovité věci, pozemku p.č.
1246/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2 odděleného z pozemku p.č. 1246/1
geometrickým plánem č. 1962-7/2018 vyhotoveným Ing. Markétou Berkovou, První
zeměměřická a.s, Sokolská 474/4, 691 45 Podivín s Jihomoravským krajem, se sídlem
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 7088337, DIČ: CZ7088337 a přijímá jako dar
pozemek p.č. 1246/3 v k.ú. Podivín do svého vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením darovací smlouvy. (příloha č. 7 – darovací smlouva
Jihomoravský kraj a město Podivín)
3. Diskuse
pí Macánová: oplocení lípy před školou?
starosta: dojde k oplocení a vybudování „obruby“
starosta: v novém roce navrhuji uskutečnit pracovní setkání zastupitelů, kde se bude
projednávat řešení komunálních odpadů a bezpečnost v obci
starosta: v rámci časových úspor a materiálu prosím o vyjádření, kdo má i nadále zájem dostávat
podklady zastupitelstva v „papírové“ formě? (požaduje Bc. Švestková a pí Macánová, pozn.
zapisovatel)
starosta: jako neuvolněný starosta jsem k dispozici na mailu a telefonním čísle. Dále na úřadě
ve dnech pondělí a pátek, nepravidelně, příležitostně i v ostatní pracovní dny v ranních
hodinách…
místostarosta: na úřadě jsem k dispozici úterý, středa, čtvrtek

starosta: ÚPD - pořizovatel MěÚ Břeclav, pověřený zástupce Ing. Holub, zpracovává Ing. arch.
Šemora. Proběhne schůzka pověřených, kde si vyjasníme co chceme v případě Změny č. 1 ÚPD
Podivín…
místostarosta: práci na „Staré radnici“ probíhají úspěšně a dle harmonogramu.
Ing. Holub: řeší se položení střešní krytiny, z větší části do konce roku 2018, dále pak rozvody
topení, vody, nejsou hotovy finální úpravy podlah, v II. podlaží chybí podhledy i hrubé podlahy,
provádí se zateplení střechy, výztuhy stropu.
starosta: přibývá krádeží ve městě. Jednáme o možnosti rozšíření služeb Městské policie
Břeclav, dále možnost instalace kamerového systému, zejména na výjezdech z města,
významných křižovatkách a případně na dalších „exponovaných“ místech. Cena 1 ks kamery
včetně instalace cca 300 tisíc Kč, možnost připojení přes optickou síť p. Menšíka, je třeba řešit
problém s napájením….
starosta: dotace na revitalizaci extravilánu by měla být rozhodnuta cca do konce ledna 2019
starosta: řešíme problémy spojené s parkováním zejména „cizích“ vozidel kolem nádraží.
Projednáno s Cordisem, bude řešeno v rámci JMK. Jednou z možností je vybudování
odstavného parkoviště v prostoru před Osevou… budování podchodu…
starosta: v podkroví DZÚ Podivín máme volné byty, které dále nenabízíme k pronájmu.
Projednává se možnost zřízení bydlení s péčí, či bydlení s odlehčovací službou. Dle vyjádření
zástupců pečovatelské služby Remedia je vhodné minimálně vyčlenit šest bytů.
Bc. Švestková: při projednávání využití penzionu při jeho výstavbě se zvažovalo zřízení celého
jednoho patra za tímto účelem. V té době na toto nebylo možné získat dotaci.
starosta: přeji všem pěkné prožití svátků a zvu vás tímto na kulturní akce, prosím pí
Macánovou…
pí Macánová: na Spolkovém domě Podivín probíhá vernisáž – výstava betlémů podivínského
rodáka p. Frohlicha
p. Hřebačka: na farním dvoře proběhne jarmark, vystoupení pro děti, stánky….
pí Čapková: webové stránky nabízí aplikaci „v obraze“ bylo by vhodné zpropagovat….
4. Závěr
Návrhová komise provedla kontrolu přijatých usnesení k bodům č. 4 až č. 16 jednání I.
zasedání Zastupitelstva města Podivína.
Jednání Zastupitelstva města Podivína bylo ukončeno v 21,05 hod..
V Podivíně dne 29.11. 2018
Ověřovatelé zápisu :

Stanislav Machovský ..................................................
Mgr. František Juraš

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

Starosta :

Ing. Martin Důbrava

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

Místostarosta

Stanislav Machovský

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

