Zápis
z I. zasedání Zastupitelstva města Dubňany, které se konalo
ve středu dne 21. 3. 2018 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu v Dubňanech
Přítomno:
18 členů zastupitelstva
Omluveni:
Ing. Zdeněk Kaňa, Ph. D., Adriana Lukešová
Neomluveni: Mgr. Marek Dobeš
Program:
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2.9
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Návrh úpravy rozpočtu města Dubňany – rozpočtové opatření
č. 2
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové dotace
Městu Hodonín z rozpočtu Města Dubňany pro rok 2018
Návrh Darovací smlouvy mezi Jihomoravským krajem a
Městem Dubňany na pozemky p.č. 2224/14 a p.č. 2224/15
v k.ú. Dubňany
Nabídka pro město od společnosti TRNINY DEVELOPMENT,
s.r.o. na odkoupení pozemků včetně inženýrských sítí
v k.ú. Dubňany
Nabídka pro město na odkoupení spoluvlastnického podílu id. ¼
na pozemcích na LV č. 5283 v k.ú. Dubňan – Ing. XXXXX
Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2658/241 v k.ú. Dubňany
z majetku města Dubňany – manželé XXXXX
Žádost o odprodej pozemků p.č. 3324/19 a p.č. 3324/20 vše
v k.ú. Dubňany do spoluvlastnictví – XXXXX, XXXXX
Žádost o odprodej pozemků p.č. 3324/1 a p.č. 3324/5 vše v k.ú.
Dubňany z majetku města Dubňany do spoluvlastnictví –
XXXXX, XXXXX, XXXXX
Žádost pana XXXXX podpořená občany města Dubňany o
změnu obecně závazné vyhlášky města Dubňany č. 5/2013

Různé
Usnesení
Závěr

1. Zahájení
I. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v roce 2018 zahájil a řídil starosta František Tříska.
Přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 18 zastupitelů a orgán je tedy usnášení schopný.
Upozornil, že zasedání zastupitelstva je natáčeno místní kabelovou televizí a bude, jak je
zvykem, v nezkrácené verzi odvysíláno v kabelové televizi o tomto víkendu. Řekl také, že bod
2.9 – žádost pana XXXXX o změnu OZV č. 5/2013 podpořená podpisy cca 40 občanů, byla
na program zařazena dodatečně. Poté přečetl celý program zasedání, k části Různé sdělil, že
bude obsahovat i diskuzi a otázal se zastupitelů, zda souhlasí s návrhem programu.
Ing. Maňáková by chtěla před schválením programu slyšet odůvodnění, proč se zasedání koná
po zákonem stanovené lhůtě.
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Starosta odpověděl, že si nemyslí, že je porušován zákon, není nikde psané za 90 dní, ale 1x za
tři měsíce. Zasedání bylo v prosinci loňského roku, nyní je v březnu.
Ing. Maňáková mu oponovala, myslí si, že zákon toto udává jasně.
Starosta vyzval JUDr. Karlíka, aby přečetl příslušné ustanovení zákona o obcích a předtím dal
hlasovat o předloženém znění programu.
Hlasování:

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

Program zasedání byl schválen.
Starosta určil za ověřovatele zápisu pana Petra Horáka a pana Zdeňka Flajsara, za zapisovatelku
paní Jiřinu Chludilovou. Proti výkonu určených funkcí nebylo námitek.
K mikrofonu přistoupil JUDr. Karlík a odcitoval příslušný paragraf, který říká, že zastupitelstvo
obce se schází nejméně 1x za 3 měsíce a dodal, že se tak podle něho i stalo.
Reagoval Ing. Kopl, který řekl, že pozvánka chodí 7-8 dní před konáním zasedání a zastupitelé
již počítají, že bude přesně po třech měsících, proto někteří jeho kolegové nejsou přítomni.
Starosta odpověděl, že účast na zasedání ZM je povinnost, ne právo. Omluvitelná je nemoc,
jinak by měl být člen ZM účasten, protože zaměstnavatel má povinnost jej uvolňovat na
zasedání ZM a je mu refundována mzda. Poté starosta zahájil projednávání prvního bodu
programu.
2. Organizační a majetkoprávní záležitosti
2.1 Návrh úpravy rozpočtu města Dubňany – rozpočtové opatření č. 2
Starosta vyzval ke komentáři vedoucí finančního odboru Ing. Grégrovou, která nejdříve
informovala zastupitele o úpravě rozpočtu roku 2018 – RO č. 1 schváleném radou města na její
5. schůzi. Opatřením byl zvýšen příjem o dotaci na volby a pojistné plnění a na straně výdajů
se jednalo o náklady na prezidentské volby. Poté přešla k RO č. 2, jenž zvyšuje pouze
výdajovou stránku rozpočtu města a okomentovala dle tabulek jednotlivé změny v příslušných
kapitolách. Navýšena bude o 200 tis. Kč částka na lesní hospodářství, na autobusové zastávky
je určeno 1 000 tis. Kč, na odpočinkovou zónu u Močidel 1 500 tis. Kč a na úpravu vodních
toků 300 tis. Kč. Částka 90 tis. Kč je potřebná na nový plot u hřiště s umělou trávou a investice
ve výši 4 500 tis. Kč si vyžádá pořízení nových strojů a zařízení pro technickou správu TS
Dukos a dalších 1 000 tis. Kč je pro řešení nevyhovujících teplot v hale SC Želva. Na zeleň
především ve Včelínku je určeno 300 tis. Kč a pro celkovou rekonstrukci sálu KD 6 000 tis.
Kč. Závěrem Ing. Grégrová zrekapitulovala konečné částky rozpočtu dle změny č. 2.
Starosta doplnil ještě informací o navýšení o 200 tis. Kč na protidrogovou prevenci. Důvodem
je, že dosud nebyla městu vyfakturována částka za ubytování za loňský výlet rodin při
příměstském táboře. Dodal také, že suma určená na zeleň, je určena pro celé město, ne jen pro
oblast Včelínku. Poté blíže specifikoval techniku pro TS Dukos, měl by se pořídit nový traktor,
stroj na nejen zimní údržbu, multikára a sklápěč a také infraset technologie na opravy povrchu
komunikací, jež se zkušebně osvědčila. Co se možného pořízení autobusových zastávek týká,
bude se brát ohled na občany v těch místech bydlících, řekl starosta a otevřel diskuzi k tématu
RO č. 2.
Ing. Hilgert informoval přítomné, že Finanční výbor návrh rozpočtového opatření č. 2 projednal
a nemá proti němu námitek.
Ing. Ondráček se zeptal, zda je již nějaký scénář pro řešení topení v hale na Želvě.
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Starosta odpověděl, že je třeba zamezit úniku tepla osmi instalovanými požárními klapkami. Je
zde kritika nedostatečných teplot v zimě, proto se již jedná s firmami o možných nabídkách, po
případném utěsnění prostoru haly se uvidí.
Ing. Ondráček dále řekl, že na úpravy sálu je určena velká částka, co ještě se bude dělat.
Starosta sdělil, že se čeká na návrh Ing. arch. XXXXX ohledně prací na sále, tzn. podhledy,
obložení, podlaha jeviště, elektroinstalace, atd. Uvedená částka může sloužit i jako případná
rezerva, nemusí se utratit. Dodal, že byť je navýšení rozpočtu velkorysé, loni vznikl velký
přebytek a zůstává rezerva.
Pan Zemský informoval o místech, které doporučuje Dopravní komise pro umístění
autobusových čekáren po městě.
Starosta přečetl návrh na usnesení a znovu vyzval zastupitele k případnému doplnění návrhu a
přítomné občany k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočtové opatření č. 2 pro rok
2018.
Rozpočet po úpravě k 21. 3. 2018 činí:
Objem příjmů
Objem výdajů
Saldo příjmů a výdajů
Financování

87 437,0 Kč
118 203,2 Kč
- 30 766,2 Kč
30 766,2 Kč

Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/1/I/18

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

2.2 Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové dotace Městu Hodonín
z rozpočtu Města Dubňany pro rok 2018
Jak starosta řekl, na uvedený účel byly v rozpočtu na rok 2018 schváleny finanční prostředky,
nyní je ZM předložena smlouva, včetně tabulky s přehledem částek a počtu klientů obcí v ORP
Hodonín. Starosta přečetl návrh na usnesení a vyzval k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 458 828
Kč a dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem
Město Hodonín, IČO: 00284891, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, za
účelem spolufinancování sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2018.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/2/I/18

pro = 18

proti = 0

3

zdržel se = 0

2.3 Návrh Darovací smlouvy mezi Jihomoravským krajem a Městem Dubňany na
pozemky p.č. 2224/14 a p.č. 2224/15 v k.ú. Dubňany
Podle krátkého komentáře Ing. Dostálové se jedná o pozemky pod novými chodníky na ulici
Hodonínská v části od bývalého Olympu po čerpací stanici. Jsou ve vlastnictví Jihomoravského
kraje, který je na základě dřívějšího ujednání městu daruje. Nebylo diskutujících a starosta tedy
přečetl návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovitostí a Darovací
smlouvu s dárcem Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3
60182 Brno, na pozemek p.č. 2224/14 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 700 m2
a pozemek p.č. 2224/15 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 404 m2, vše v k.ú.
a obci Dubňany. Pozemky byly odděleny GP č. 2783-337/2017 ze dne 19.9.2017
z pozemku p.č. 2224/1 ostatní plocha – ostatní komunikace.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/3/I/18

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

2.4 Nabídka pro město od společnosti TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o. na
odkoupení pozemků včetně inženýrských sítí v k.ú. Dubňany
Nabídka výše uvedené společnosti byla projednána příslušnými odbory MÚ, stavebním
úřadem, právníkem MÚ a několikrát se jí zabývala rada města, jak je podle starosty
zastupitelům jistě známo ze zápisů schůzí RM. Dále řekl, že podle vyjádření stavebního úřadu
a odboru investic by městu z odkupu neměly plynout žádné závazky, popsal předmětný majetek
a k částce za odkup ve výši 30 000 Kč bez DPH uvedl, že ji navrhla společnost TRNINY
DEVELOPMENT. Ověřil si také u JUDr. Karlíka, že orná půda, která je součástí nabízeného
majetku, je pouze tzv. „rigol“, kudy vede kanalizace. Poté přečetl usnesení a otevřel diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovitých věcí v k.ú.
Dubňany – pozemku p.č. 2658/264, orná půda o výměře 1254 m2 a pozemku p.č.
2658/240, ostatní plocha o výměře 4 658 m2 a jeho součástí tvořených stavbou
komunikace a chodníku, včetně jejich příslušenství, a inženýrských sítí: veřejného
osvětlení včetně jeho součástí na p.č. 2658/240 a dešťové kanalizace včetně jejích
součástí na p.č. 2658/240, p.č. 2658/264 a p.č. 2658/286, to vše od vlastníka TRNINY
DEVELOPMENT, s.r.o., IČO: 27728536, Řeznická 1486/5, Nové město 110 00
Praha, do vlastnictví města Dubňany za kupní cenu 30 000 Kč + DPH v zákonné
výši.
Náklady a daň spojené s převodem hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/4/I/18

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

Před projednáváním dalšího bodu předal starosta slovo místostarostce, která pozdravila
přítomné a přistoupila k projednání dalšího bodu programu.
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2.5 Nabídka pro město na odkoupení spoluvlastnického podílu id. ¼ na pozemcích
na LV č. 5283 v k.ú. Dubňany – Ing. XXXXX
Podle komentáře místostarostky se pozemky nachází pod komunikacemi na ulici Palackého.
Ing. XXXXX je v loňském roce zakoupil v elektronické dražbě a stal se tak čtvrtinovým
spoluvlastníkem pozemků na LV č. 5283, kde je město vlastníkem ¾ podílu. Požaduje 290 Kč
za m2, tj. 22 000 Kč celkem, což je v současnosti i místě obvyklá cena. Místostarostka přečetla
návrh na usnesení a vyzvala k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci –
spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ na pozemcích p.č. 2026/3, 2026/19, 2026/20,
3337/16, 3337/50, 3337/51, 3338/9, 3338/48 a 3338/49 vše v k.ú. Dubňany o celkové
výměře 303 m2 za cenu 22 000 Kč, od Ing. XXXXX.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/5/I/18

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

2.6 Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2658/241 v k.ú. Dubňany z majetku města
Dubňany – manželé XXXXX
Místostarostka popsala umístění pozemku, který se nachází za zahradou rodinného domu na
ulici Polní a připomněla jinou žádost o pozemek v této lokalitě, kterou loni ZM zamítlo. Vede
tady totiž polní cesta, na níž je v budoucnosti plánována výstavba cyklostezky. Místostarostka
přečetla návrh na usnesení a vyzvala přítomné k diskuzi.
Zasedací sál opustil člen ZM Ing. Hilgert, přítomno bylo 17 zastupitelů.
Zastupitelstvo města Dubňany n e s c h v á l i l o převod nemovité věci – odprodej
části pozemku p.č. 2658/241 v k.ú. Dubňany manželům XXXXX.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/6/I/18

pro = 17

proti = 0

zdržel se = 0

2.7 Žádost o odprodej pozemků p.č. 3324/19 a p.č. 3324/20 vše v k.ú. Dubňany
z majetku města Dubňany do spoluvlastnictví – XXXXX, XXXXX
Předmětné pozemky na Horní Huti o celkové výměře 557 m2 žadatelé dlouhodobě užívají jako
zahrádky a chtějí je odkoupit do spoluvlastnictví. Cena dle vyhlášeného záměru je 15 Kč za m2.
Místostarostka přečetla návrh na usnesení a vyzvala přítomné k diskuzi.
Do zasedacího sálu se vrátil člen ZM Ing. Hilgert, přítomno bylo 18 zastupitelů.
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Zastupitelstvo města Dubňany s ch v á l i l o převod nemovité věci – odprodej
pozemků p.č. 3324/19 a p.č. 3324/20 vše v k.ú. Dubňany, o výměře celkem 557 m2,
panu XXXXX a panu XXXXX, za cenu 8 355 Kč, která je v daném místě a čase
obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/7/I/18

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

Místostarostka poděkovala přítomným a předala slovo zpět starostovi.
2.8 Žádost o odprodej pozemků p.č. 3324/1 a p.č. 3324/5 vše v kú. Dubňany
z majetku města Dubňany do spoluvlastnictví – XXXXX, XXXXX, XXXXX
Starosta řekl, že se jedná o stejnou lokalitu na Horní Huti jako v přechozím bodu. Na vyhlášený
záměr na základě výše uvedených 3 žadatelů reagovala paní XXXXX, která podle jejího
vyjádření vlastní a užívá na pozemku p.č. 3324/5 stavbu a proto nesouhlasí s jeho odprodejem.
Rada města tedy navrhuje odprodat pouze pozemek p.č. 3324/1. Na sporném pozemku je více
uživatelů a měli by se podle starosty dohodnout mezi sebou. K ceně 15 Kč za m2 uvedl, že již
v době před cca 10 lety, kdy město tuto lokalitu dostalo darem, bylo dohodnuto, že uživatelům
pozemky odprodá za rozumnou cenu. Poté přečetl návrh na 1. usnesení k odprodeji pozemku
p.č. 3324/1 a otevřel diskuzi.
Zastupitelstvu města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci - odprodej
pozemku p.č. 3324/1 v k.ú. Dubňany o výměře 476 m2, panu XXXXX, panu
XXXXX a panu XXXXX, za cenu 7 140 Kč, která je v daném místě a čase obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/8a/I/18

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

Starosta vzápětí přečetl návrh na 2. usnesení ke spornému pozemku.
Zastupitelstvo města Dubňany n e s c h v á l i l o převod nemovité věci – odprodej
pozemku p.č. 3324/5 v k.ú. Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/8b/I/18

pro = 18

proti = 0
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zdržel se = 0

2.9 Žádost pana XXXXX podpořená občany města Dubňany o změnu Obecně
závazné vyhlášky města Dubňany č. 5/2013
Starosta uvedl, že pan XXXXX svou žádost předložil radě, která v názoru na ni nebyla jednotná,
a proto bylo žadateli doporučeno, aby využil příslušný paragraf zákona o obcích a předložil
svůj požadavek zastupitelstvu města sám. Poté starosta přečetl jeho žádost, aby i diváky
seznámil se situací a vyzval přítomné, včetně přítomného pana XXXXX, k diskuzi.
Ing. Ilčík vystoupil jako první s tím, že nemá nic pro činnosti p. XXXXX, ale je proti hazardu.
Peníze z něho pro město vzhledem k pěknému rozpočtu nejsou podle něho až tak zapotřebí a
především přináší sociální problémy, insolvenci a kriminalitu. Častokrát konal za město
návštěvy v léčebně v Kroměříži a viděl tam hodně pacientů závislých na hazardu.
Pan Zdeněk Flajsar se domnívá, že pokud nebude hazard zrušen aspoň v celém kraji a hraje se
všude okolo, nemají nějaká omezení smysl.
Ing. Maňáková chápe postoj Ing. Ilčíka, ale je proti jakémukoliv omezování svobody podnikání
a je pro prodloužení otevírací doby.
Pan Horák není zastánce hazardu, ale vyhláška podle něho nic nevyřeší, hráči jedou jinam a
horší je hraní na internetu.
Starosta po těchto vystoupeních přečetl oba návrhy na usnesení, to první vyhoví žádosti pana
XXXXX a to druhé případně zruší stávající vyhlášku a po určité „zkušební době pro hernu“
v délce tří měsíců je možno vydat novou.
1. varianta
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o žádost pana XXXXX o změnu Obecně
závazné vyhlášky č. 5/2013 a u k l á d á městskému úřadu připravit návrh této změny
pro příští zasedání ZM Dubňany.
2. varianta
Zastupitelstvo města Dubňany v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města Dubňany
č. 1/2018 o zrušení OZV města Dubňany č. 5/2013.
Pan Jestřáb se obrátil na velitele městské policie s dotazem, jak to vypadá nyní s nočním klidem
u herny, zda jsou potíže a něco se řeší.
Pan Ladislav Ilčík odpověděl stručně, že po zkrácení provozní doby se situace zlepšila.
Starosta připomněl, že stížnosti občanů byly jedním z důvodů pro vydání stávající OZV
č. 5/2013.
Ing. Hilgert by nerušil celou vyhlášku, jsou tam i další ustanovení, bude pro první návrh.
Ing. Ondráček nemá problém s podmínečným zrušením vyhlášky a není podle něho nutné čekat
tři měsíce. Je možno svolat zastupitelstvo v případě potřeby i dříve a vydat novou vyhlášku
třeba i za jeden měsíc, pokud by byly stížnosti od občanů.
Starosta reagoval na slova Ing. Hilgerta a řekl, že OZV č. 5/2013 zmrazila vznikání dalších
heren a ponechala ty stávající, čímž jim zajistila určitou exkluzivitu. Nynější legislativa ošetřuje
umístění heren v patřičné vzdálenosti od škol, školek a dalších míst a měla by zamezovat i hraní
v pohostinstvích.
Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, starosta opět přečetl oba návrhy a vyzval nejprve
k hlasování o 1. variantě.
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Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o žádost pana XXXXX o změnu
Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 a u k l á d á městskému úřadu připravit návrh
této změny pro příští zasedání ZM Dubňany.
Hlasování:

pro = 9
Flajsar
Hilgert
Horák
Jestřáb
Kopl
Maňáková
Nedvědíková
Zelený
Zubková

proti = 6
Dekař
Chládková
Ilčík
Ilčíková
Prokopenková
Šindarová

zdržel se = 3
Ondráček
Tříska
Zemský

Poté starosta vyzval zastupitele k hlasování o 2. variantě usnesení k žádosti pana XXXXX.
Zastupitelstvo města Dubňany v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města
Dubňany č. 1/2018 o zrušení OZV města Dubňany č. 5/2013.
Hlasování:

pro = 8
Flajsar
Horák
Chládková
Nedvědíková
Ondráček
Šindarová
Tříska
Zemský

proti = 5
Dekař
Hilgert
Ilčík
Ilčíková
Prokopenková

zdržel se = 5
Jestřáb
Kopl
Maňáková
Zelený
Zubková

Starosta konstatoval, že oba návrhy na usnesení nebyly schváleny a v platnosti zůstává stávající
vyhláška č. 5/2013.
3. Různé
Starosta v této části programu vyzval přítomné k diskuzi.
Ing. Ondráček konstatoval jak ověřovatel, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva je úplný
a má všechny náležitosti.
Ing. Maňáková informovala o dotazu od rodičů dětí základní a mateřských škol na kvalitu
ovzduší, zda je kontrolována a s jakým výsledkem.
Ing. Šindarová odpověděla, že o toto se zajímá hygiena, která provedla kontrolu v Dubňanech
naposledy v roce 2014, a zřejmě to bylo v pořádku, jinak by se věc musela řešit se zřizovatelem.
Ředitelka školy také dodala, že pokud mají rodiče o cokoliv zájem, ať přijdou kdykoliv do školy
za pedagogickými pracovníky.
Pan Flajsar pozdravil přítomné a krátce informoval o činnosti Komise kulturní a sportovní,
která se od minulého zasedání ZM sešla 4x. Zabývala se přípravou městského plesu, za což
poděkoval paní XXXXX, Nedvědíkové a XXXXX. Komise také projednala další žádosti o
dotaci a vykonala návštěvu na schůzích některých spolků.
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Starosta seznámil zastupitele s žádostí paní XXXXX, která chce odkoupit další část pozemku
u hasičské zbrojnice, tentokrát podél vjezdu, přečetl jim usnesení z poslední schůze RM v této
věci a vyzval je, aby se popřípadě k žádosti vyjádřili. Dále je informoval, že jsou vybrány nové
židle do sálu KD a protože ty staré jsou funkční, je možno je ještě nabídnout k použití a vyzval
zastupitele k případným návrhům.
Ing. Ondráček reagoval na starostovu informaci o žádosti o odprodej pozemku u hasičárny a
domnívá se, že žadatel by si to měl již řádně rozmyslet, co chce, aby se věc neřešila každým
druhým rokem. Starosta je téhož mínění.
Ing. Kopl se vrátil k 3 měsíční frekvenci konání zastupitelstva a obrátil se s dotazem na JUDr.
Karlíka, jak se počítá čas v oblasti veřejné správy. Odpověď mu bude stačit poslat na mailovou
adresu. Dále poděkoval panu Zemskému, že se Dopravní komise zabývala parkovacími místy
u fotbalového hřiště a že se snad najde řešení ke spokojenosti občanů. Otázal se také, jaká je
situace s obrubníky, potažmo majetkoprávní vypořádání pozemků s nimi a zda je už vyřízeno
stavební povolení na chodníky na ul. Komenského.
Starosta odpověděl, že kauza obrubníky je vykonstruovaná, nic oficiálního neexistuje. Ohledně
chodníků na ul. Komenského vyzval k odpovědi Ing. Balažíkovou.
Ing. Balažíková informovala, že městu byl pro toto stavební povolení prodloužen termín do
konce března 2018 a projektantka Ing. XXXXX čeká pouze na vyjádření dopravní policie.
Jakmile budou dodány všechny materiály, bude stavba povolena.
Starosta dodal, že podle něho šlo u těchto chodníků o opravu a zúčastněné orgány požadovaly
nejprve pouze odstranění jednoho vjezdu. Ovšem pak zřejmě podlehly nátlaku a začaly
požadovat dodatečné povolení a zaměstnaly tak spoustu lidí.
Do diskuze se přihlásil pan XXXXX, kterého starosta upozornil, že občan se může vyjadřovat
k projednávaným bodům, což se momentálně neděje, přesto mu dává slovo, ale ať mluví věcně
a přijde s novými informacemi. Pan XXXXX začal tématem obrubníky a poté, co ho starosta
přerušil s tím, že to není žádná kauza, řekl, že už je to na Ministerstvu vnitra, článek má pan
Kopl a starosta lže. Nato přešel na chodníky, začal zpochybňovat jejich opravu a vzpomněl
nějakých 20 000 ks dlaždic a byl opět starostou, který zasedání řídí upozorněn, ať mluví k věci
a také ať mu řekne, v čem on lhal. Pan XXXXX odpověděl, že určité věci byly podle něho
fakturovány 2x, výběrové řízení bylo pochybné a starosta lživě informuje občany o tom, že
chodníky nejsou černá stavba. Dále prohlásil, že ač na minulém zasedání ZM starosta úvodem
řekl, že bude vysíláno v plném rozsahu, byl nakonec vymazán jeho výrok, že starosta je zloděj
a ať to tedy vědí všichni občané Dubňan. Závěrem starostu vyzval, ať na něho podá trestní
oznámení pro urážku a pomluvu a cokoli jiného.
Starosta se ho zeptal, co měl ukrást, na což už pan XXXXX nereagoval. Protože už nebylo
diskutujících, starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva města.
4. Usnesení
2/1/I/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018.
Rozpočet po úpravě k 21. 3. 2018 činí:
Objem příjmů
Objem výdajů
Saldo příjmů a výdajů
Financování

87 437,0 Kč
118 203,2 Kč
- 30 766,2 Kč
30 766,2 Kč
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2/2/I/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 458 828 Kč
a dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem Město
Hodonín, IČO: 00284891, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, za účelem
spolufinancování sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Hodonín v roce 2018.

2/3/I/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovitostí a Darovací smlouvu
s dárcem Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3 60182 Brno, na
pozemek p.č. 2224/14 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 700 m2 a pozemek
p.č. 2224/15 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 404 m2, vše v k.ú. a obci Dubňany.
Pozemky byly odděleny GP č. 2783-337/2017 ze dne 19.9.2017 z pozemku p.č. 2224/1
ostatní plocha – ostatní komunikace.

2/4/I/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovitých věcí v k.ú. Dubňany
– pozemku p.č. 2658/264, orná půda o výměře 1254 m2 a pozemku p.č. 2658/240, ostatní
plocha o výměře 4 658 m2 a jeho součástí tvořených stavbou komunikace a chodníku,
včetně jejich příslušenství, a inženýrských sítí: veřejného osvětlení včetně jeho součástí
na p.č. 2658/240 a dešťové kanalizace včetně jejích součástí na p.č. 2658/240,
p.č. 2658/264 a p.č. 2658/286, to vše od vlastníka TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o.,
IČO: 27728536, Řeznická 1486/5, Nové město 110 00 Praha, do vlastnictví města
Dubňany za kupní cenu 30 000 Kč + DPH v zákonné výši.
Náklady a daň spojené s převodem hradí kupující.

2/5/I/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – spoluvlastnického
podílu ve výši id. ¼ na pozemcích p.č. 2026/3, 2026/19, 2026/20, 3337/16, 3337/50,
3337/51, 3338/9, 3338/48 a 3338/49 vše v k.ú. Dubňany o celkové výměře 303 m2 za
cenu 22 000 Kč, od Ing. XXXXX.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.

2/6/I/18
Zastupitelstvo města Dubňany n e s c h v á l i l o převod nemovité věci – odprodej
části pozemku p.č. 2658/241 v k.ú. Dubňany manželům XXXXX.
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2/7/I/18
Zastupitelstvo města Dubňany s ch v á l i l o převod nemovité věci – odprodej pozemků
p.č. 3324/19 a p.č. 3324/20 vše v k.ú. Dubňany, o výměře celkem 557 m2, panu XXXXX
a panu XXXXX, za cenu 8 355 Kč, která je v daném místě a čase obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.

2/8a/I/18
Zastupitelstvu města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci - odprodej pozemku
p.č. 3324/1 v k.ú. Dubňany o výměře 476 m2, panu XXXXX, panu XXXXX, a panu
XXXXX, za cenu 7 140 Kč, která je v daném místě a čase obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
2/8b/I/18
Zastupitelstvo města Dubňany n e s c h v á l i l o převod nemovité věci – odprodej
pozemku p.č. 3324/5 v k.ú. Dubňany.
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5. Závěr
Starosta ukončil I. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v 18.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 23. 3. 2018.

………………………………….
František Tříska
starosta

………………………………….
Jiřina Chludilová
zapisovatelka

…………………………………………………………………………………………………..
ověřovatelé:
Zdeněk Flajsar
Petr Horák
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