MĚSTO PODIVÍN

Zápis
z VI. zasedání Zastupitelstva města Podivína
ze dne 26.08. 2019

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: Mgr. Jitka Průdková, Ing. Radim Holub
Návrhová komise: Mgr. Petr Florian, Mgr. František Juraš
Sčítáním hlasů pověřen: Mgr. František Juraš
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 informoval, že diskuse bude k jednotlivým bodům programu probíhat zvlášť.
Program jednání :
1. Úvodní jednání podle jednacího řádu zastupitelstva
2. Hlavní body jednání
2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. V ze dne 26.06. 2019
2.2. Návrh kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 295 a p.č. 296 vše v k.ú. Podivín
3. Diskuse
4. Závěr jednání
Starosta požádal členy zastupitelstva města, aby hlasováním rozhodli o schválení
programu jednání zastupitelstva města.
Hlasování: pro: 15
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo předložený program jednání
zastupitelstva města.

2.1. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva města č. V ze dne 26.06. 2019
Starosta informoval zastupitele o plnění úkolů plynoucích ze zasedání zastupitelstva
města č. V ze dne 26.06. 2019. Úkoly plynoucí z usnesení zastupitelstva města byly splněny.
V trvání jsou úkoly č.: 2.10., 2.11., 2.12. a 2.17..
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. V ze dne 26.06. 2019.
2.2. Návrh kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 295 a p.č. 296 vše v k.ú. Podivín
Starosta informoval zastupitele města o jednání s panem Igorem Hulejou, vlastníkem
pozemků sousedících s pozemky Mateřské školy Podivín ve věci odkoupení pozemků p.č. 295
a p.č. 296 a budovy nacházející se na pozemku p.č. 295. Důvodem pro odkoupení nemovitostí
je rozšíření kapacity Mateřské školy Podivín. Starosta předložil znalecký posudek vypracovaný
Ing. arch. Stanislavem Lukšem, jehož zpracování zadalo město Podivín a dále znalecký
posudek, který si ponechal vypracovat vlastník nemovitostí p. Huleja. Po následném jednání
byla částka stanovena dohodou ve výši 2.710.000 Kč. Starosta požádal zastupitele, aby se ke
koupi y výši navržené částky vyjádřili.
S ohledem na to, že zastupitelé neměli připomínek, předložil starosta města návrh kupní
smlouvy a navrhl hlasovat o koupi těchto nemovitostí za cenu 2.710.000 Kč.
Hlasování :

pro koupi nemovitostí za cenu 2.710.000 Kč: 15
proti:
0
zdržel se:
0

Starosta požádal zastupitele, aby se hlasováním vyjádřili ke schválení předložené kupní
smlouvy.
Hlasování :

pro schválení kupní smlouvy dle návrhu: 15
proti:
0
zdržel se:
0

Zastupitelstvo města Podivína schválilo koupi nemovitých věcí, a to pozemku p.č.
295 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 415 m2, budovy s čp. 396 – objekt k bydlení
na pozemku p.č. 295, pozemku p.č. 296 – zahrada, o výměře 1284 m2 vše v k.ú. Podivín
od prodávajícího pana PaedDr. Igor Huleja, bytem ….. narozen dne ……. za celkovou
kupní cenu ve výši 2.710.000 Kč. Zastupitelstvo města Podivína schválilo kupní smlouvu
s prodávajícím. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. (viz
příloha č. 1 návrh kupní smlouvy město Podivín vers PaedDr. Igor Huleja)
3. Diskuse
místostarosta: SFDI doporučuje vyřešení částí pozemku, přes které vede chodník budovaný
z dotace vyvlastněním těchto pozemků. Proces vyvlastnění pozemků nebude zřejmě
realizovatelný, momentálně zjišťujeme možnosti. Další možností je vyřazení jmenovaných
pozemků z dotované stavby a pověření místostarosty jednáním s SFDI o snížení dotace, jako
jednoduššího prostředku pro administrativní ukončení akce.
pí Macánová: informace o možnosti vyvlastnění pozemků státem cca od roku 2023…
místostarosta: administrativní ukončení akce musí proběhnout již nyní….
starosta: CHKO Soutok, zvažuje se vyhlášení, občanské sdružení Lužánek zastoupené p.
Šálkem zve na vycházku….

starosta: v běhu je převod sběrného dvora provozovaného společností Stavosur, sběrný dvůr
uzavřen z důvodu nemoci p. Hrdličky, jedná s eo možnosti dalšího provozování výkupu surovin
na části tohoto pozemku
starosta: Hantály, a.s. – nový způsob pro zlepšení třídění odpadu. Nově jsem členem pracovní
skupiny, budu mít blíž k informacím a možným alternativám….
starosta: probíhá výběrové řízení na realizaci akce revitalizace extravilánu, v září otvírání
obálek.
starosta: jednání s MěP Břeclav, rušení veřejného pořádku, požívání alkoholu na veřejnosti.
Doporučení vydání provozních podmínek parků – zákaz vstupu podnapilým osobám, vykázání.
starosta: byla vybudována cesta k ČOV, 50% nákladů hradil VaK, vymínil si nosnost 30 t,
město nebude omezovat DZ do 3,5 t.
starosta: požadavek města na rekonstrukci přechodu pro chodce v místě u hradla. Řízení je
přerušeno do doby provedení monitoringu počtu uživatelů přechodu…
starosta: poděkování pí Macánové za vytvoření označení památek města
starosta: oprava asfaltového povrchu na hodovém sóle, poškození při instalaci „hodové máje“.
Napříště je třeba vypodložit jeřáb, aby se váha roznesla….
starosta: v běhu je Změna č. 1 ÚPD. 6.9. proběhne jednání…..
host: chybí parkovací místa pro zdravotně postižené, po instalaci DZ časového parkování se
problém přesunul před spolkovým dům…
pí Mešková: na instalaci DZ jsou od zákazníků lékárny pozitivní ohlasy, parkovali zde
především místní….
starosta: věděli jsme, že to problém zcela nevyřeší, doufejme, že po rekonstrukci náměstí
vznikne dostatečné množství parkovacích míst…
pí Švestková: chodník Dolní Valy, u paní Froňkové?
starosta: bude realizováno p. Škardou v letošním roce spolu s opravou schodů Poříčí II
pí Švestková: starosta MČ Brno Bohunice rozhodl o instalaci nádrží na dešťovou vodu ze střech
objektů MČ. Nezvažujeme? Možné řešení pro Podivín? Spolkový dům?
starosta: zatím jsme nezvažovali. Spolkový dům má vyřešeno z ½ střechy ve dvorní
části…(pozn. Ing. Holub)
pí Švestková: úspěšnost tašek na tříděný odpad?
starosta: z 500 ks občany odebráno cca 300 ks
p. Florián: pořízení a instalaci nádoby na sběr dešťové vody je možné řešit z dotací
p. Florián: plánované investiční akce na ZŠ Podivín?
starosta: v plánu nová PC učebna, okna na ZŠ – probíhá jednání s firmou FKB Břeclav….
4. Závěr
Jednání Zastupitelstva města Podivína bylo ukončeno v 19.55 hod..
V Podivíně dne 26.08. 2019
Ověřovatelé zápisu :

Mgr. Jitka Průdková

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

Ing. Radim Holub

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

Starosta :

Ing. Martin Důbrava

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

Místostarosta

Stanislav Machovský

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

