MĚSTO PODIVÍN

Zápis
z XXII. zasedání Zastupitelstva města Podivín
ze dne 31.03. 2022

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

pro dle návrhu: 13

Zastupitelstvo města hlasováním odsouhlasilo jednotlivé výše navržené členy zasedání
zastupitelstva města.
Starosta města navrhl hlasovat, zda bude diskuse probíhat k jednotlivým bodům
programu zvlášť.
Hlasování :

pro diskusi k jednotlivým bodům zvlášť: 13

Program jednání:
1. Úvodní jednání podle jednacího řádu zastupitelstva
2. Hlavní body jednání
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. XXI. ze dne 16.02.2022
2.2. Kontrola rozpočtových opatření č. 3/2022 a 4/2022 k rozpočtu města na rok 2022
2.3. Návrh na zahájení investičních akcí a jejich zařazení do majetku města
2.4. Návrh na schválení Povodňového plánu města Podivín
2.5. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 - Abecedum
z.s.
2.6. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 –
Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s.

2.7. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – 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 2022 – I.V.M., z.s.
2.9. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – YMCA
SKAUT
2.10. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – MS
Podivín, z.s.
2.11. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – MS
Podivín, z.s.
2.12. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – DĚTSKÝ
FOLKLORNÍ SOUBOR VODĚNKA PODIVÍN, z.s.
2.13. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2022 –
Římskokatolická farnost Podivín
2.14. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – Spolek
Chasa Podivín
2.15. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – YMCA
Podivín, z.s.
2.16. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – YMCA
Podivín, z.s.
2.17. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – Moravský
rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Podivín
2.18. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2022 - Domácí
traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s.
2.19. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – Domácí
traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s.
2.20. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – Tělocvičná
jednota Sokol Podivín
2.21. Podmínky pro umísťování staveb v území v části ulice Zborovská
2.22. Revokace Usnesení Zastupitelstva města Podivín č. XII-190-20 ze dne 24.09.2020
2.23. Návrh na uzavření Kupní smlouvy č. 1003/2022
2.24. Návrh na uzavření Kupní smlouvy č. 1004/2022
2.25. Návrh na směnu částí pozemků p.č. 1392/1 a p.č. 1402 vše v k.ú. Podivín
2.26. Žádost o prodej části pozemku p.č. 888 v k.ú. Podivín
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 schválení programu jednání zastupitelstva: 13
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo předložený program jednání
zastupitelstva města.
Starosta oznámil možný střet zájmů v případě projednávání a následném
hlasování zastupitelstva v bodě č. 2.13. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu
města Podivín na rok 2022 – Římskokatolická farnost Podivín s ohledem na jeho funkci člena
farní rady Římskokatolické farnosti Podivín. Starosta následně požádal zastupitele, aby
případně taktéž oznámili možný střet zájmů.

Zastupitelé následně oznámili možný střet zájmů takto:
Mgr. Jitka Harnušková při projednávání bodu č. 2.13. Žádost o poskytnutí dotace na projekt
z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – Římskokatolická farnost Podivín.
Mgr. Jitka Průdková při projednávání bodu č. 2.15. Žádost o poskytnutí dotace na činnost
z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – YMCA Podivín, z.s. a bodu č. 2.16. Žádost o poskytnutí
dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – YMCA Podivín, z.s.
Ing. Radim Holub při projednávání bodu č. 2.9. Žádost o poskytnutí dotace na činnost
z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – YMCA SKAUT
Ing. Vladimír Dolák při projednávání bodu č. 2.6. Žádost o poskytnutí dotace na činnost
z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s.
2. Hlavní body jednání:
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. XXI. ze dne 16.02.2022
Starosta informoval zastupitele o plnění úkolů plynoucích ze zasedání zastupitelstva
města č. XXI ze dne 16.02.2022. Úkoly plynoucí z přijatých usnesení zastupitelstva byly
splněny.
Hlasování: pro vzetí na vědomí : 13
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů ze zastupitelstva města č. XXI ze dne 16.02.2022.
2.2. Kontrola rozpočtových opatření č. 3/2022 a 4/2022 k rozpočtu města na rok 2022
Starosta předložil ke kontrole rozpočtových opatření č. 3/2022 a 4/2022 k rozpočtu
města na rok 2022. Starosta dále požádal zastupitele, aby se k rozpočtovým opatřením vyjádřili
v diskusi.
Hlasování :

pro provedení kontroly a vzetí na vědomí bez výhrad: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu rozpočtových opatření č. 3/2022 a 4/2022
k rozpočtu města na rok 2022 a tato rozpočtová opatření vzalo na vědomí bez výhrad.
2.3. 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 – část ul. Revoluční – chodník, komunikace, 2. Podivín – parkoviště
ul. U Mlýna – chodník, komunikace.
Hlasování :

pro zahájení investičních akcí dle návrhu: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo zahájení investičních akcí a jejich zařazení do
majetku města: 1. Podivín – část ul. Revoluční – chodník, komunikace, 2. Podivín –
parkoviště ul. U Mlýna – chodník, komunikace.

2.4. Návrh na schválení Povodňového plánu města Podivín
Starosta předložil zastupitelům Povodňový plán města Podivín a požádal zastupitele,
aby se v případě zájmu k plánu vyjádřili.
Hlasování :

pro schválení plánu dle předloženého návrhu: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Zastupitelstvo města schválilo Povodňový plán města Podivín.
2.5. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 Abecedum z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Abecedum z.s.. Požadovaná výše dotace 50.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a schválení smlouvy: 13
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Abecedum
z.s., se sídlem Palackého 390/28, 691 45 Podivín, IČ: 07671997, zastoupené Richardem
Lekavým, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Podivín č. 1/2022 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 Podivín za
účelem úhrady provozních výdajů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 1 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Podivín č. 1/2022).
2.6. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 –
Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s. Požadovaná výše dotace
650.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 650.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 650.000 Kč pro
Tělovýchovnou jednotu Slavoj Podivín z.s. se sídlem U Stadionu 982/6, 691 45 Podivín,
IČ: 42324211, zastoupenou Bronislavem Krškou, předsedou výboru spolku, Ing.
Martinem Brůčkem, členem výboru spolku. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 2/2022 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 Podivín za účelem úhrady provozních výdajů příjemce.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 2 - návrh
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 2/2022).

2.7. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – Svaz
tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Podivín
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 60.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč a schválení smlouvy: 13
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč pro Svaz tělesně
postižených v České republice z.s. místní organizace Podivín se sídlem Palackého 389/26,
691 45 Podivín, IČ:75085968 zastoupený Marií Ondrákovou, předsedkyní místní
organizace. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 3/2022 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, předsedkyní místní organizace ve věci
poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivín za účelem úhrady
provozních výdajů na ozdravné a kulturní akce pro členy příjemce. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 3 - návrh Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 3/2022).
2.8. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – I.V.M.,
z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 40.000 Kč. Na základě předchozího jednání
zastupitelů doporučil starosta hlasovat o schválení dotace ve výši 20.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro I.V.M., z.s.,
se sídlem Palackého 389/26, 691 45 Podivín, IČ: 08150567 zastoupené Ing. Svatoplukem
Hřebačkou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 4/2022 s I.V.M., z.s., se sídlem Palackého
389/26, 691 45 Podivín, IČ: 08150567 zastoupené Ing. Svatoplukem Hřebačkou,
předsedou, ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivín za
účelem úhrady výdajů spojených s vytvořením nového videoklipu k nové písni a na finální
dokončovací práce ve studiu spojené s novým CD kapely. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 4 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 4/2022).
2.9. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – YMCA
SKAUT
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 30.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a schválení smlouvy: 13
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro YMCA
SKAUT, se sídlem Na Řádku 307/21, 690 02 Břeclav, IČ: 265 32 859, zastoupenou
Radimem Holubem, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 5/2022 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
Podivín 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. 5/2022).
2.10. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – MS
Podivín, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 55.000 Kč. Na základě předchozího jednání
zastupitelů doporučil starosta hlasovat o schválení dotace ve výši 35.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč a schválení smlouvy: 13
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč pro MS Podivín,
z.s., se sídlem Pod Branou 927/24, 691 45 Podivín, IČ: 48455164, zastoupené Mgr.
Ladislavem Richterem, předsedou výboru, Bc. Ivanem Rackem, mysliveckým
hospodářem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 6/2022 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 Podivín za účelem úhrady provozních
výdajů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz
příloha č. 6 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín
č. 6/2022).
2.11. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2022 – MS
Podivín, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 35.000 Kč. Na základě předchozího jednání
zastupitelů doporučil starosta hlasovat o schválení dotace ve výši 27.500 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 27.500 Kč a schválení smlouvy: 13
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 27.500 Kč pro MS
Podivín, z.s., se sídlem Pod Branou 927/24, 691 45 Podivín, IČ: 48455164, zastoupené Mgr.
Ladislavem Richterem, předsedou výboru, Bc. Ivanem Rackem, mysliveckým
hospodářem. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivín č. 7/2022 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 Podivín za účelem úhrady výdajů na akci
Pytlácká noc 2022. V případě, že příjemce neuskuteční akci do 31.12.2022, je povinen
vrátit dotaci v plné výši. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy. (viz příloha č. 7 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Podivín č. 7/2022).
2.12. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 –
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR VODĚNKA PODIVÍN, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 65.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč a schválení smlouvy: 13
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč pro DĚTSKÝ
FOLKLORNÍ SOUBOR VODĚNKA, z.s., se sídlem Děvínská 942/1, 691 45 Podivín, IČ:
03780554, zastoupený Mgr. Petrou Kosovou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 8/2022 s
organizací DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR VODĚNKA, z.s., se sídlem Děvínská 942/1,
691 45 Podivín, IČ: 03780554, zastoupenou Mgr. Petrou Kosovou, předsedou ve věci
poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Podivín za účelem úhrady
provozních výdajů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy. (viz příloha č. 8 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Podivín č. 8/2022).
2.13. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2022 –
Římskokatolická farnost Podivín
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 200.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 1
proti: 0

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. 9/2022
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 Podivín za účelem úhrady výdajů na akci: opravy
dřevěných prvků lavic a podlah v kostele sv.Petra a Pavla, geologické průzkumy a návrhy
způsobu sanace prasklin v chrámové lodi, oprava komínu ve farní budově, dokončení
projektu na opravu kaple Sv.Cyrila a Metoděje v Podivíně. V případě, že příjemce
neuskuteční akci do 31.12.2022, 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. 9/2022).
2.14. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2022 –
Spolek Chasa Podivín
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 80.000 Kč. Na základě předchozího jednání
zastupitelů doporučil starosta hlasovat o schválení dotace ve výši 55.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 55.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 55.000 Kč 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. 10/2022 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 Podivín za
účelem úhrady výdajů na akci: Předhodová zábava, Krojové hody. V případě, že příjemce
neuskuteční akci do 31.12.2022, je povinen vrátit dotaci v plné výši. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 10 - návrh Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 10/2022).
2.15. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 –
YMCA Podivín, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 70.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč a schválení smlouvy: 13
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč 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. 11/2022 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
Podivín za účelem úhrady provozních výdajů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 11 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 11/2022).
2.16. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2022 –
YMCA Podivín, z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 22.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 22.000 Kč a schválení smlouvy: 13
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. 12/2022 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
Podivín za účelem úhrady výdajů na akci Setkání seniorů. V případě, že příjemce
neuskuteční akci do 31.12.2022, je povinen vrátit dotaci v plné výši. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 12 - návrh Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 12/2022).
2.17. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 –
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Podivín
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 75.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč a schválení smlouvy: 13
zdržel se: 0
proti: 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: 00546968, zastoupené Petrem Švecem, předsedou pobočného spolku. Zastupitelstvo
města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín
č. 13/2022 s organizací Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Podivín, se sídlem
Pod Branou 928/15, 691 45 Podivín, IČ: 00546968, zastoupené Petrem Švecem, předsedou
pobočného spolku ve věci poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města
Podivín 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. 13/2022).

2.18. Žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města Podivín na rok 2022 Domácí traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na projekt z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 25.000 Kč. Na základě předchozího jednání
zastupitelů doporučil starosta hlasovat o schválení dotace ve výši 20.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a schválení smlouvy: 13
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro Domácí
traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s., se sídlem Zborovská 903/13, 691 45 Podivín,
IČ:22744967 zastoupené Rostislavem Svačinou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 14/2022 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 Podivín za účelem úhrady výdajů na
akci: Traktoriáda Podivínský mazec. V případě, že příjemce neuskuteční akci do
31.12.2022, je povinen vrátit dotaci v plné výši. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 14 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Podivín č. 14/2022).
2.19. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 –
Domácí traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s.
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 15.000 Kč. Na základě předchozího jednání
zastupitelů doporučil starosta hlasovat o schválení dotace ve výši 10.000 Kč.
Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a schválení smlouvy: 13
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro Domácí
traktory okresu Břeclav klub Podivín z.s., se sídlem Zborovská 903/13, 691 45 Podivín,
IČ:22744967 zastoupené Rostislavem Svačinou, předsedou. Zastupitelstvo města schválilo
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 15/2022 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 Podivín za účelem úhrady provozních
výdajů příjemce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz
příloha č. 15 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivín č. 15/2022).
2.20. Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Podivín na rok 2022 –
Tělocvičná jednota Sokol Podivín
Starosta předložil zastupitelům žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města
Podivín na rok 2022 – Požadovaná výše dotace 120.000 Kč.

Hlasování :

pro schválení poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč a schválení smlouvy: 12
zdržel se: 1
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč pro
Tělocvičnou jednotu Sokol Podivín, se sídlem Palackého 386/7, 691 45 Podivín, IČ:
00531367, zastoupenou Miroslavem Ustohalem, starostou, Jiřím Osičkou, jednatelem.
Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Podivín č. 16/2022 s organizací Tělocvičná jednota Sokol Podivín, se sídlem
Palackého 386/7, 691 45 Podivín, IČ: 00531367, zastoupenou Miroslavem Ustohalem,
starostou, Jiřím Osičkou, jednatelem ve věci poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města Podivín za účelem úhrady provozních výdajů příjemce. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz příloha č. 16 - návrh Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 16/2022).
2.21. Podmínky pro umísťování staveb v území v části ulice Zborovská
Zastupitel města Ing. Radim Holub představil přítomným grafický návrh umístění
budoucích staveb v jihovýchodní části ulice Zborovská v Podivíně. Cílem je stanovení podoby
budoucí zástavby v jihovýchodní části ulice Zborovská. Další podmínky zástavby: řadová
zástavba, sedlová střecha, souhlas s oplocením pozemku v hranicích pozemku, průhlednost
oplocení min. 50%.
Hlasování : pro souhlas s umístěním staveb dle předloženého návrhu: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo města schválilo umístění budoucích staveb v jihovýchodní části ulice
Zborovská v Podivíně dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
(viz příloha č. 17 - grafické znázornění umístění budoucích staveb v části ulice Zborovská
v Podivíně).
2.22. Revokace Usnesení Zastupitelstva města Podivín č. XII-190-20 ze dne 24.09.2020
Starosta předložil zastupitelům návrh na schválení revokace Usnesení Zastupitelstva
města Podivín č. XII-190-20 ze dne 24.09.2020. Důvodem revokace je skutečnost, že pominul
důvod koupě části pozemku p.č. 2823/29 v k.ú. Podivín, který měl technicky umožnit
vlastníkům zahrad „ Za Kanálem“ přístup do sítě NN. Vlastníci zahrad řeší připojení do sítě
NN jiným způsobem, přímo s distributorem elektrické energie.
Hlasování :

pro revokaci usnesení: 13
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města revokovalo usnesení Zastupitelstva města Podivín č. XII-19020 ze dne 24.09.2020.
2.23. Návrh na uzavření Kupní smlouvy č. 1003/2022
Starosta předložil zastupitelům návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 2516/5 –
zahrada o výměře 49 m2 za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč od manželů R. J. a L. J. Jedná se o
pozemek na ulici Hřbitovní. Na výše uvedený pozemek byla uzavřena Smlouva o budoucí
smlouvě kupní, zástavní právo bylo z tohoto pozemku vymazáno.

Hlasování :

pro schválení kupní smlouvy dle návrhu: 13
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovité věci, a to pozemku p.č. 2516/5 –
zahrada o výměře 49 m2 v k.ú. Podivín od prodávajících R. J., nar. ….., a L. J., nar. ….,
oba bytem ……. za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že náklady
spojené s převodem nemovité věci uhradí kupující. Zastupitelstvo města schválilo Kupní
smlouvu č. 1003/2022 mezi městem Podivín, se sídlem Masarykovo nám. 192/2, 691 45
Podivín, IČ: 00283495 a R. J., nar. ….., a L. J., nar. …., oba bytem ……. ve věci koupě
nemovité věci, a to pozemku p.č. 2516/5 – zahrada o výměře 49 m2 v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města Podivín pověřuje starostu města uzavřením smlouvy (viz příloha č.
18 - návrh Kupní smlouvy č. 1003/2022 město Podivín vers. R. J. a L. J.).
2.24. Návrh na uzavření Kupní smlouvy č. 1004/2022
Starosta předložil zastupitelům návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 2528/4 –
zahrada o výměře 5 m2 za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč od manželů L. H. a L. H. Jedná se o
pozemek na ulici Hřbitovní. Na výše uvedený pozemek byla uzavřena Smlouva o budoucí
smlouvě kupní, zástavní právo bylo z tohoto pozemku vymazáno.
Hlasování :

pro schválení kupní smlouvy dle návrhu: 13
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo koupi nemovité věci, a to pozemku p.č. 2528/4 –
zahrada o výměře 5 m2 v k.ú. Podivín od prodávajících L. H., nar. ….., a L. H., nar. ¨…..,
oba bytem …….. za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že náklady
spojené s převodem nemovité věci uhradí kupující. Zastupitelstvo města schválilo Kupní
smlouvu č. 1004/2022 mezi městem Podivín, se sídlem Masarykovo nám. 192/2, 691 45
Podivín, IČ: 00283495 a L. H., nar. ….., a L. H., nar. ¨….., oba bytem …….. ve věci koupě
nemovité věci, a to pozemku p.č. 2528/4 – zahrada o výměře 5 m2 v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města Podivín pověřuje starostu města uzavřením smlouvy (viz příloha č.
19 - návrh Kupní smlouvy č. 1004/2022 město Podivín vers. L. H. a L. H.).
2.25. Návrh na směnu částí pozemků p.č. 1392/1 a p.č. 1402 vše v k.ú. Podivín
Starosta předložil návrh směny částí pozemků p.č. 1392/1 a p.č. 1402 vše v k.ú.
Podivín. Jedná se o směnu pozemků p.č. 1392/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2
v k.ú. Podivín, který byl nově vytvořen na základě geometrického plánu č. 2381-7/2022
vypracovaného Ing. Markétou Berkovou, První zeměměřická a.s., Sokolská 474/4, 691 45
Podivín z pozemku p.č. 1392/1 v k.ú. Podivín, ve vlastnictví města Podivín za pozemek p.č.
1402/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Podivín, který byl nově vytvořen na
základě geometrického plánu č. 2381-7/2022 vypracovaného Ing. Markétou Berkovou, První
zeměměřická a.s., Sokolská 474/4, 691 45 Podivín z pozemku p.č. 1402 v k.ú. Podivín ve
vlastnictví T. Š. Směna je realizována s doplatkem.
Hlasování :

pro zveřejnění záměru směny dle předloženého návrhu: 13
zdržel se: 0
proti: 0

Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 1392/3 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Podivín, který byl nově vytvořen na
základě geometrického plánu č. 2381-7/2022 vypracovaného Ing. Markétou Berkovou,
První zeměměřická a.s., Sokolská 474/4, 691 45 Podivín z pozemku p.č. 1392/1 v k.ú.
Podivín, ve vlastnictví města Podivín za pozemek p.č. 1402/4 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 23 m2 v k.ú. Podivín, který byl nově vytvořen na základě geometrického plánu
č. 2381-7/2022 vypracovaného Ing. Markétou Berkovou, První zeměměřická a.s.,
Sokolská 474/4, 691 45 Podivín z pozemku p.č. 1402 v k.ú. Podivín ve vlastnictví T. Š.
Směna je realizována s doplatkem.
2.26. Žádost o prodej části pozemku p.č. 888 v k.ú. Podivín
Starosta informoval zastupitele o žádosti pana M. T. o prodej části pozemku p.č. 888 –
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podivín. Jedná se o část pozemku na ulici Dolní Valy
(vstup do rodinného domu). Tuto část pozemku má pan M. T. od města pronajatou. V případě
souhlasu zastupitelstva města bude vypracován geometrický plán, který oddělí předmětnou část
pozemku dle předložené žádosti.
Hlasování :

pro souhlas se záměrem prodeje části pozemku a pro zadání vypracování
geometrického plánu na oddělení části pozemku dle žádosti p. T.: 11
zdržel se: 2
proti: 0

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 888 – ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zadáním
zpracování geometrického plánu, kterým dojde k vyčlenění předmětné části pozemku.
3. Diskuse
starosta: rada města rozhodla po jednání krizového štábu na MěÚ v Břeclavi nabídnout objekt
Masarykovo nám. 180/20 v Podivíně, jako dočasné ubytování pro válečné uprchlíky
z Ukrajiny. Prozatím nevyužito.
starosta: plánujeme pokračování akce úprava polních cest a hodláme objednat projektovou
dokumentaci.
starosta: probíhá relikvidace ekologické zátěže sondy vrtu na pozemku p.č. 2818/66 v k.ú.
Podivín. Sonda se nacházela v remízku, kde muselo dojít k odstranění porostu o rozloze cca 20
x 50 m. Po relikvidaci sondy dojde ze strany zhotovitele k provedení náhradní výsadby dřevin.
starosta: probíhá výběrové řízení na zhotovitele plánovaných cyklostezek. V pátek 01.04. 2022
provede výběrová komise hodnocení nabídek.
starosta: město nebo MŠ Podivín v rámci podpory z MAS LVA podá žádost o dotaci na
modernizaci kuchyně MŠ Podivín
starosta: v letošním roce připravujeme oslavu 800. let výročí města Podivín. Představa je účast
podivínských spolků, organizace v rámci Podivín sobě, zvažuje se možnost pořádání na Janově
hradě nebo na spolkovém domě.
starosta: v běhu je plánovaný Pumptrack - „krosová“ dráha pro cyklisty. Projekt byl předložen
k vyjádřením dotčeným orgánům.
starosta: proběhla výměna oken ve dvorní části budovy ZŠ Podivín
starosta: byla zahájena oprava soch v intravilánu, původně sv. Jan Nepomucký, sv.Tekla,
Immaculata, jednáme s „památkáři“ i o možnosti opravy sv. Anny…
starosta: proběhla výsadba dřevin v lokalitě Hrubé Pole financovaná z dotace od Ministerstva
životního prostředí ve výši 250 000 Kč, myslivecké sdružení provedlo výsadbu stromů a louky
v lokalitě „Na Lopatách“

starosta: došlo k vytvoření čtyř tůní v lokalitě „Štěpnice“
starosta: praskání kostela, farnost zajistila provedení geologických sond.
starosta: byly zahájeny projekční práce na budově nové hasičské zbrojnice a také geologická
sonda – vrt pro způsob jejího založení.
starosta: připravuje se smlouva s biskupstvím na převod Cyrilky do vlastnictví města
starosta: krach banky Sberbank. Město má finanční prostředky dlouhodobě uloženy pouze u
Komerční banky, a.s. a ČNB.
starosta: proběhlo kácení dřevin na Masarykově náměstí. Bylo zvažováno, zda stávající stromy
zakomponovat do projektu Masarykova náměstí. S ohledem na uvedené provedlo město
posouzení zdravotního stavu stromů, jejich potenciál do budoucna dvěma odborníky
autorizovaným krajinářským architektem Ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D. a urbanistou
Radovanem Kučerou. Oba znalci se nezávisle shodli, že s ohledem na zdravotní stav dřevin i
v krátkodobé perspektivě není uspokojivý a bude vhodnější dřeviny odstranit a provést novou
výsadbu vzrostlých Lip velkolistých.
starosta: ředitel ZŠ Podivín podal demisi k 31.10. 2022, do této doby město zajistí výběrové
řízení na nového ředitele školy
starosta: proběhla informativní schůzka s developery ve věci plánované výstavby obchodního
domu „Penny market“. Město upozornilo na absenci a nutnost řešení a úpravu přístupových
cest – chodníku, vozovky, dopravní vytíženost, inženýrské sítě, odvod povrchových
splaškových vod.
Bc. Švestková: byla jsem požádána několika občany, že mají obavu z nedostatečně zajištěného
výběhu divokých prasat v lokalitě Panský kopec. Je třeba řešit s majitelem zajištění volného
pobíhání…
starosta: ano, projednáme s majitelem.
Bc. Švestková: rozmístění laviček v obci…
pí Čapková: schůzka ve věci doplnění herních prvků na dětském hřišti Hliníky..
starosta: vyvolám schůzku, na které budeme řešit i rozmístění laviček….
Bc. Hrubý: nezvažuje město otevření průchozí uličky pod školou a vybudování parkoviště
v této části?
starosta: ano, zvažujeme, zejména pak s ohledem na plánovanou rekonstrukci náměstí.
Bc. Hrubý: neutěšený stav pozemků pronajatých p. Ponikelskému a vedle sklepů. Je to špatná
vizitka vstupu do města…
starosta: zahradu u silnice má pronajatu od města p. Ponikelský. Pan Ponikelský se do Podivína
chystá přijet teď na jaře a bude s ním jednáno o úklidu. Obdobná situace je u zahrady v ulici U
Mlýna, která je pronajata paní Řezáčové, kde i přes několik jednání nedošlo k úklidu, a proto
město podává na základě usnesení rady města výpověď nájemní smlouvy. Nemovitosti ve
svahu vedle sklepů vlastním s manželkou a část oploceného pozemku vlastní město. Dříve jsme
žádali o odprodej části pozemků, bylo zastupitelstvem zamítnuto. Nyní oplocenou část máme
od města pronajatou.
4. Závěr jednání
Jednání Zastupitelstva města Podivín bylo ukončeno v 20:40 hod.
V Podivíně dne 31.03.2022
Ověřovatelé zápisu :

Mgr. Jana Mešková
Mgr. František Juraš

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

Starosta :
Místostarosta:

Ing. Martin Důbrava
Stanislav Machovský
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