Zápis
z II. zasedání Zastupitelstva města Dubňany, které se konalo
ve středu dne 12. 12. 2018 v 16.00 hodin v sále Kulturního domu v Dubňanech
Přítomno:
20 členů zastupitelstva
Omluveni:
Julie Říhová
Neomluveni:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Informace ke změně rozpočtu města Dubňany pro rok 2018
- rozpočtová opatření číslo 7 a 8
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany na roky 2020
- 2022
Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2019
Návrhy veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města
pro rok 2019
Návrhy plánů činností výborů zastupitelstva města
Bezúplatný převod pozemků p.č. 3375/1 a p.č. 3375/2 v k.ú. Dubňany
do vlastnictví města z vlastnictví ČR
NS Dúbrava, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok
2018
Různé
Diskuze
Usnesení
Závěr

1. Zahájení
II. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v novém volebním období zahájil a řídil starosta
František Tříska. Přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 20 zastupitelů a orgán je tedy
usnášení schopný. Upozornil, že zasedání zastupitelstva je natáčeno místní kabelovou televizí
a bude v nezměněné podobě odvysíláno v kabelové televizi. Přítomné občany vyzval, aby ten,
kdo nechce být na záznamu, toto oznámil ihned.
K programu starosta uvedl, že byl přidán jeden bod týkající se odkupu pozemků od paní
XXXXX, která právě den před zasedáním souhlasila s jejich odprodejem městu. Pozemky jsou
pod komunikací na ul. Hornická, která se bude opravovat. Starosta poté celý program přečetl
s tím, že součástí zahájení bude složení slibu zastupitele pana Zbyňka Kopečka.
Zeptal se na další návrhy a požádal o hlasování o programu zasedání.
2. Informace ke změně rozpočtu města Dubňany pro rok 2018 – rozpočtová
opatření číslo 7 a 8
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany na roky 2020-2022
4. Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2019
5. Návrhy veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města pro
rok 2019
6. Návrhy plánů činností výborů zastupitelstva města
7. Bezúplatný převod pozemků p.č. 3375/1 a p.č. 3375/2 v k.ú. Dubňany
do vlastnictví města z vlastnictví ČR
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8. NS Dúbrava, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok
2018
9. Odkup pozemků p.č. 2033/2, 3337/68, 3346/4, 3347/10 a 2026/10 v k.ú.
Dubňany, ulice Hornická
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr
Hlasování:

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Program zasedání byl schválen.
Slib zastupitele Kopečka proběhl následovně: starosta přednesl celé znění slibu, pan Kopeček
do mikrofonu pronesl „slibuji“ a doplnil svůj podpis do příslušné listiny.
Starosta určil za ověřovatele zápisu pana Michala Kuřila a Ing. Zbyňka Lysého, za
zapisovatelku paní Jiřinu Chludilovou. Proti výkonu určených funkcí nebylo námitek.
2. Informace ke změně rozpočtu města Dubňany pro rok 2018 – rozpočtová opatření
číslo 7 a 8
Na výzvu starosty se slova ujala vedoucí finančního odboru Ing. Grégrová. Obě rozpočtová
opatření se změnami na straně příjmů i výdajů byla schválena v uplynulých měsících radou.
Zastupitelé obdrželi jejich tabulkový rozpočet a vedoucí FO okomentovala jednotlivé položky.
Předseda finančního výboru sdělil, že FO schválil tento materiál bez připomínek.
Rekapitulace rozpočtu po rozpočtových opatřeních č. 7 a 8 je následující:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování

90 328, 9 tis. Kč
121 495,3 tis. Kč
- 31 166,4 tis. Kč
31 166,4 tis. Kč

Starosta přečetl návrh na usnesení, vyzval k diskuzi a důrazně upozornil přítomné občany, že
se mohou ke každému projednávanému bodu vyjádřit.
Zastupitelstvo města Dubňany v z a l o n a v ě d o m í informace o úpravách
rozpočtu Města Dubňany pro rok 2018 – rozpočtové opatření č. 7 a č. 8.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/II/18

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany na roky 2020-2022
Materiál opět okomentovala Ing. Grégrová, střednědobý výhled rozpočtu je město povinno
sestavovat a ona připravila jeho návrh na 3 roky. Obsahuje údaje ke stávajícímu roku, dále roku
příštímu a o předpokládaných příjmech a výdajích města na rok 2020-2022. Jsou v něm
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zohledněny úhrady předepsaných splátek dlouhodobého investičního úvěru. Návrh je vyvěšen
na stránkách města.
Starosta přečetl návrh na usnesení a vyzval k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o střednědobý výhled rozpočtu města
na roky 2020-2022.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 1
Kopeček

Usnesení 3/II/18
4. Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2019
Starosta zahájil projednávání tohoto bodu, blíže specifikoval materiál – dvojí tabulkové
rozpočty, z nichž první bude schvalován, druhý je podrobnější a rozšířený. Po schválení bude
vyvěšen na webu města.
Ing. Grégrová ocitovala příslušná zákonná ustanovení, podle nichž se rozpočet sestavuje.
Obsahuje základní údaje o předpokládaných příjmech a plánovaných výdajích, vyčísluje rozdíl
mezi nimi a zohledňuje roční splátku dlouhodobého investičního úvěru. K příjmům řekla, že je
tvoří z asi 90 % sdílené daně a vyjmenovala také další příjmy, tj., nedaňové, kapitálové a přijaté
transfery - dotace. Výdaje jsou rozčleněny podle jednotlivých odvětví, významnými náklady
jsou mimo jiné ty na dopravu, jmenovala několik z nich. Okomentovala některé konkrétní
položky z kapitoly Školství, Bydlení, Požární ochrany a Státní správy. Závěrem zrekapitulovala
celkové částky příjmů a výdajů, kdy jejich rozdíl poslouží k předepsané splátce úvěru. Za
závazné ukazatele se stanovují celkové příjmy a celkové výdaje. Součástí rozpočtu je i sociální
fond, který je stanoven jako vyrovnaný. Ing. Grégrová ještě dodala, že návrh rozpočtu na rok
2019 byl vyvěšen na stránkách města a úřední desce 15 dní před jeho projednáním a schválený
rozpočet bude opět do 30 dní takto zveřejněn.
Starosta následně přečetl dvě připravená usnesení k tomuto bodu zasedání a otevřel diskuzi.
Předseda Finančního výboru pan Zatloukal řekl, že výbor návrh projednal a doporučuje ke
schválení.
Mgr. Hartmanová by si přála návrh více konkretizovat v jednotlivých kapitolách, aby se občan
k tomuto mohl vyjádřit. Takto neví oni a ani zastupitelé, co se pod položkami skrývá. Obrací
se s tímto požadavkem na Ing. Grégrovou.
Vedoucí finančního odboru odpověděla, že se domnívá, že materiál je dostatečně podrobný,
aby bylo poznat, zvláště u velkých investiční akcí, na co jsou určeny. Schválený rozpočet se
následně rozpoložkovává a zveřejňuje. Každý má příležitost za ní přijít a ona vysvětlí, o co
bude zájem.
Ing. Hartmanová by to v této podobě chtěla zveřejnit předem, ať je občan informován.
Starosta doplnil, že teprve rada schvaluje podrobněji rozpoložkovaný rozpočet, který se navíc
dle potřeb mění a upřesňuje.
Ing. Maňáková by si také přála podrobnější informace pro občany před schvalováním, doplněný
komentářem, popř. důvodovou zprávou, aby byl srozumitelnější.
Následovala diskuze starosty a zastupitele Kopečka. Pan Kopeček navrhuje použít část z 31
mil. Kč ležících na účtech města na získání majetku pro město. Částku 5 mil. Kč by investoval
do pozemků, popř. jejich zasíťování, na přípravu pro stavbu rodinných domů, za účelem
zajištění bydlení pro lidi, kteří by zde rádi žili. Starosta nato informoval o dalších nutných
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investičních akcích, které bude zapotřebí projektovat a následně realizovat, což odčerpá finance
ze zmiňované rezervy. Co se stavebních míst týká, řekl, v novém územním plánu se počítá s asi
deseti, zábor zemědělské půdy není možný, soustředil by se na neobývané domy v obci, kterých
je asi sto.
Pan Horák by chtěl investovat do vytápění haly SC Želva a do rekonstrukce sociálních zařízení.
Na dotaz JUDr. Nováka, proč nelze schválit podrobnější rozpočet, nikoliv jen čísla, odpověděli
Ing. Grégrová a starosta, že z praktických důvodů, aby se nemusely často schvalovat změny
v průběhu roku, když zde není jistota, že akce se provede.
JUDr. Novák se ještě vrátil k pozemkům pro stavební místa. Pro jejich získání a přípravu mu
zde chybí strategický plán aspoň na čtyřleté volební období. Otázku nejen bydlení by řešil
koncepčně.
Pan Flajsar do diskuze poznamenal, že důvodem úbytku lidí je, že zde nemají práci.
Pan Kopeček k otázce bydlení ještě dodal, že by si přál hlavně začít ji řešit, ať už výkupem
pozemků či starých domů.
Z řad občanů se do diskuze přihlásil pan XXXXX s dotazem, zda se v rámci zapojení občanů
do rozpočtu počítá v příštím roce s participativním rozpočtem. Odpověděl mu starosta, když
řekl, že Dubňany jsou malé město, není třeba anket, potřeby si můžeme zmapovat. Zastupitel
je tu pro občana každý den.
Mgr. Hartmanová by chtěla, aby peníze pracovaly a ne ležely na účtu na bídný úrok, dala by je
do nemovitostí. Vyčlenila by částku ve výši 6 mil. Kč na rekonstrukci DPS, na zázemí pro
Homediss, případně denní stacionář, aby měli senioři připraveno důstojné bydlení v zájmu
zajištění kvality života. Starosta odpověděl, že se s tím počítá, Homediss čekala na dotaci, která
nevyšla, město akci udělá ve vlastní režii. Co se týká majetku, město v uplynulých letech
vykoupilo množství pozemků.
Dále starosta řekl, že většina finanční rezervy, cca 20 mil. Kč leží na termínovaných vkladech.
Ing. Grégrová upřesnila, že je to 24 mil. Kč.
Pan Kopeček by je tam nenechal, úroky jsou nízké. JUDr. Novák by chtěl více informací
k peněžní rezervě, jejímu využití a zúročení.
Starosta zopakoval, že město čeká hodně investičních akcí, projekty se nezvládly v krátké době
od začátku volebního období připravit.
V další diskuzi se zastupitel Kopeček vrátil k záležitosti zajištění stavebních míst a jejich
zasíťování městem, v čemž mu oponoval starosta s tím, že toto není v silách úřadu, daleko
efektivnější je v tomto případě soukromý sektor.
Ing. Duroň by byl za vytvoření strategického plánu na volební období, určení priorit, a zda na
to město má.
Starosta upozornil, že na webu města je plán rozvoje, některé akce jsou zde i s náklady.
Mgr. Hartmanová vyjádřila souhlas s Ing. Duroněm a je ráda, že se počítá s opravou DPS.
Nebylo již dalších diskutujících a starosta přečetl návrh na usnesení.
Návrh na usnesení přednesl také pan Zbyněk Kopeček:
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočet města na rok 2019 ve výši:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozpočtový schodek
Splátka úvěru
Financování

101 766,0 tis. Kč
116 258,0 tis. Kč
- 14 492,0 tis. Kč
4 508,0 tis. Kč
19 000,0 tis. Kč
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V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
§ 12, se jako závazné ukazatele na rok 2019 stanovují celkové příjmy a celkové výdaje
rozpočtu města.
Nato se přihlásila Ing. Grégrová s poznámkou, že takto rozpočet schválit nelze. Pokud si
zastupitelé všimli, rozpočet je po rozpočtových opatřeních č. 7 a 8 schodkový. Schodek ve výši
31 mil. Kč je krytý právě tou stejnou částkou, která je na účtech. Ona nemůže schválit opět
schodkový rozpočet, když není čím pokrýt. Neví, jaký bude stav k 31.12.2018, ale rozhodně
nemůže schválit schodkový rozpočet.
Starosta řekl, že Ing. Grégrová má jistě svou pravdu, nicméně každý zastupitel má právo
podávat svůj návrh usnesení, o kterém bude hlasováno. Přednost v hlasování má tento druhý
návrh a bude se o něm hlasovat.
Pan Kopeček reagoval, že ve světle těchto věcí svůj návrh stahuje, nevěděl o této skutečnosti.
Mají na to ještě celý příští rok.
Starosta se znovu otázal zastupitelů na jiný návrh a poté požádal o hlasování k prvnímu návrhu.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočet města na rok 2019 ve výši:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování
Splátka úvěru

101 766,0 tis. Kč
97 258,0 tis. Kč
- 4 508,0 tis. Kč
4 508,0 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, § 12, se jako závazné ukazatele na rok 2019 stanovují celkové příjmy a
celkové výdaje rozpočtu města.
Hlasování:

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 2
Hartmanová
Kopeček

Usnesení 4a/II/18
Starosta nato přečetl návrh na druhé usnesení k tomuto bodu programu a zeptal se, zda někdo
nemá jiný návrh k usnesení.
Zastupitelstvo města Dubňany udělilo v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 16 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
radě města oprávnění:
a) provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun prostředků do výše 1 mil.
Kč, přičemž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují a mění se závazné ukazatele
rozpočtu,
b) provádět rozpočtová opatření ve výši 1 mil. Kč, pokud jde o použití nových
rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných
výdajů s následným informováním zastupitelstva.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 4b/II/18

pro = 20

proti = 0
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zdržel se = 0

5. Návrhy veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2019
Starosta postupně přečetl návrhy na usnesení pro jednotlivé spolky v počtu sedmi. Ing.
Grégrová na jeho výzvu upřesnila, že dotace jsou v podrobném rozpisu na řádku č. 72.
Před hlasováním o dotaci pro F.A.T.R., se otázala Mgr. Hartmanová na systém úhrady nájmu
na Želvě, na což jí odpověděl starosta.
Jiné návrhy na usnesení, změnu či opravu nebyly.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem DNS Dúbravěnka
Dubňany, spolek, IČO: 68730616, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
Hlasování:
Usnesení 5a/II/18

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 150 000
Kč a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem F.A.T.R., z.s.,
IČO: 67010822, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
Hlasování:
Usnesení 5b/II/1

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 140 000
Kč a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem SK Kuželky
Dubňany, z.s., IČO: 62812602, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
Hlasování:
Usnesení 5c/II/1

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 110 000
Kč a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem Sportovní klub
stolního tenisu Dubňany, spolek, IČO: 66609801, Hodonínská 1680, 696 03
Dubňany.
Hlasování:
Usnesení 5d/II/1

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem Tělocvičná jednota
Sokol Dubňany, pobočný spolek, IČO: 44164149, Lipová 653, 696 03 Dubňany.
Hlasování:
Usnesení 5e/II/1

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem Basketbal Dubňany
z.s., IČO: 06194958, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
Hlasování:
Usnesení 5f/II/1

pro = 20

proti = 0
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zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem PETROV –
DUBŇANY, Spolek pro práci s mládeží, IČO: 68687681, Sportovní 1568, 696 03
Dubňany.
Hlasování:
Usnesení 5g/II/1

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

6. Návrhy plánů činností výborů zastupitelstva města
Projednávání zahájil starosta, když řekl, že návrhy pro kontrolní výbory jsou dva, jeden
připravený radou a další od Ing. Kopla, předsedy KV. Ten následně ve svém vystoupení
informoval, že tento KV víceméně přejal systém fungování stávajícího, scházet se budou 1 x
za tři měsíce. Návrh rady je podle něho příliš obsáhlý, nelze ho zvládnout při sedmi lidech.
Odpověděl také na dotaz JUDr. Nováka ohledně revize činnosti plánované v lednu s tím, že
jsou ve funkci krátce a možná dojde k přehodnocení plánu. Ing. Kopl je srozuměn
s navrhovaným zněním usnesení.
Starosta do něho ještě doplnil slova „rady města“ (3. řádek) a řekl, že další úkoly lze pro KV
stanovit na dalších zasedáních ZM. Poté přečetl celý návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o plán činnosti Kontrolního výboru
ZM na rok 2019 podle návrhu jeho předsedy Ing. Petra Kopla s tímto upřesněním:
a) Kontrolní výbor bude provádět kontrolu plnění usnesení rady města
v případech, kdy tato usnesení nebudou obsahovat osobní údaje fyzických
osob, vyjma zaměstnanců města Dubňany, pokud nebude provedení kontroly
v konkrétním případě stanoveno usnesením Zastupitelstva města Dubňany,
b) kontrola komise rady města bude Kontrolním výborem provedena pouze na
základě konkrétního přijatého usnesení Zastupitelstva města Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 6a/II/18

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Co se návrhu činnosti finančního výboru týká, starosta řekl, že byl projednán a zkonzultován.
Jeho předseda Zatloukal dodal, že ho výbor vzal na vědomí.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o plán činnosti Finančního výboru ZM
na rok 2019.
Hlasování:
Usnesení 6b/II/18

pro = 20

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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7.

Bezúplatný převod pozemků p.č. 3375/1 a p.č. 3375/2 v k.ú. Dubňany

Jedná se o pozemky pod a vedle komunikace „Polní cesta Horní huť“, SPÚ žádá k jejich
bezúplatnému převodu na město usnesení zastupitelstva, které toto schvaluje. Místostarostka
přečetla návrh na usnesení a vyzvala k případné diskuzi k projednávanému bodu.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o bezúplatný převod pozemků p.č.
3375/1, ostatní plocha o výměře 52 m2 a p.č. 3375/2, ostatní plocha o výměře 298
m2, vše v k.ú. Dubňany z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu
Státní pozemkový úřad, do vlastnictví města Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 7/II/18

8.

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

NS Dúbrava, z. s. – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018

Místostarostka okomentovala materiál k tomuto bodu programu, tj. žádost spolku o dotaci ve
výši 45 060 Kč, což je ztráta vzniklá z oslavy 40. výročí založení souboru. Nejvyšším nákladem
uvedeným v žádosti je ozvučení od Studia Rajchman, a to 43 700 Kč. Paní Prokopenková
zdůraznila, že město vždy při těchto příležitostech spolkům přispěje, ale v tomto případě se
stalo, že žádost přišla až po uspořádání, byť musely být předpokládané náklady známé a bylo
možno zažádat včas. Spolků je hodně, nemělo by se toto stát pravidlem. JUDr. Novák se
pozastavil nad existencí dvou žádostí, z nichž druhou obdrželi zastupitelé na stůl. Zástupkyně
NS Dúbrava vysvětlila, že žádost druhá byla podána jako žádost o příspěvek jednak na oslavu
a pak také na pořádání Perníčkové besedy po domluvě s panem Flajsarem, který toto následně
dovysvětlil. Upozornil spolky, aby si pečlivě připravovaly své žádosti, včetně určení, propříště
nebude žádost o tak velké dofinancování akceptována. Starosta by chtěl slyšet, kolik peněz
spolku vlastně chybí, poukázal na rozdílnost obou žádostí a chybějící uvedení příjmů
z Perníčkové besedy. Podle JUDr. Nováka by si spolek měl dávat pozor na ekonomické
zabezpečení akcí a ve výsledku by doporučil schválit NS Dúbrava 36 000 Kč, což je zůstatek
na položce pro dotace v rozpočtu města pro rok 2018. S tímto souhlasí i pan Flajsar a přiklání
se k tomu i místostarostka, která se znovu dotázala na případné diskutující, přečetla usnesení a
vyzvala k hlasování.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 36 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem NS Dúbrava, z.s.,
IČO: 69648271, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:

pro = 19

proti = 0

Usnesení 8/II/18
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zdržel se = 1
Kopeček

9. Odkup pozemků p.č. 2033/2, 3337/68, 3346/4, 3347/10 a 2026/10 v k.ú. Dubňany,
ulice Hornická
Místostarostka doplnila informace již řečené starostou – popsala pozemky a sdělila přítomným,
že cena za ně je dle znaleckého posudku. Přečetla návrh na usnesení a vyzvala k případným
dotazům.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – pozemků
p.č. 2033/2, 3337/68, 3346/4, 3347/10 a 2026/10 v k.ú. Dubňany o celkové výměře
1 040 m2 za cenu 106 330 Kč od paní XXXXX.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 9/II/18

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Místostarostka poděkovala přítomným a předala slovo zpět starostovi, který přešel k dalšímu
bodu programu.

10.

Různé

Starosta tento bod zahájil dotazem, zda budou prezentovány nějaké informace k GDPR,
přičemž tajemnice požádala zastupitele, aby odevzdali podepsané Poučení o zachování
mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací a osobních údajů, které všichni obdrželi na stůl.
Starosta se poté vyjádřil k připomínkám zastupitele Horáka. Pohovořil o vybudování dalších
dětských hřišť, a to na horním a dolním konci a i když vyjmenoval některá možná místa pro
jejich instalaci, dodal, že jejich umístění zůstává otevřené, chtěl by, ať se vyjádří členové ZM.
K dalšímu tématu – kruhovým objezdům – řekl, že je to téma složité, s vysokými náklady, které
by neměla financovat obec, ale vlastníci těchto komunikací. Je také třeba se zamýšlet, jak by
případně vypadala dopravní situace po jejich zřízení. Jedná se o křižovatky u bývalého kina,
kde se možnost zřízení kruhového objezdu jeví jako možná, a u Váhy, kde by to zřejmě nebylo
z důvodu prostorového a velké frekvence chodců možné. K výhradám k intenzitě LED
osvětlení starosta řekl, že stížnosti na něho u občanů nebyly, kromě dvou, které se individuálně
řešily. Ocenil naopak vzniklou úsporu na VO a bezpečnost na ulicích, např. co se dopravního
hlediska týká. Co se osvětlení cyklostezky od základní školy týká, má obtížné technické řešení,
je zde třeba také brát ohled na to, že se jedná o lesní pozemek.
V 18.52 hodin odešel ze zasedání zastupitelstva Ing. Petr Příkazský.
Starosta se také vyjádřil k požadavku zasílání zápisů z rad na maily zastupitelů. Z důvodu
platného GDPR toto nelze, na městském úřadě se připravuje úložiště, odkud si budou příslušné
materiály členové ZM vyzvedávat. Je třeba žádat o každý konkrétní zápis.
Řízení zasedání poté převzala místostarostka.
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11. Diskuze
Předseda Komise kulturní a sportovní pan Flajsar představil její členy, informoval o dosavadní
činnosti, kdy komise připravila návrhy na přidělení dotací spolkům a zabývá se přípravou plesu
města. V příštím roce budou opět navštěvovat spolky za účelem seznámení se s jejich činností
a problémy. Pozval přítomné na ples a popřál jim pěkné svátky.
Na dotaz pana Kopečka, kdy bude zřízeno úložiště, odpověděla místostarostka, že v nejbližších
dnech.
Pan Kopeček se také ohradil proti tomu, že on měl iniciovat zřízení komise pro cestovní ruch,
které by měl být předsedou. Dále si vyměnil s panem Zemským názory v otázce vizí Dopravní
komise ohledně dopravní situace v Dubňanech.
Mgr. Kordulová se vrátila k přípravě plesu s polonézou. Domnívá se, že žáci nacvičující
vystoupení, by měli vystupovat především na plese školy. Žáci devátých tříd letos poprvé
připravují s vedoucím spolku Swingteam i další vystoupení právě pro tento školní ples. Koná
se 19. ledna a zastupitelka na něho tímto občany zve.
Reagovala Mgr. Nedvědíková, oceňuje tuto činnost, nicméně musí připomenout roky trvající
nezájem ze strany školy, kdy jako předsedkyně sdružení rodičů se marně snažila na školní ples
prosadit polonézu. Podařilo se až díky práci komise připravit toto vystoupení pro ples města.
Mgr. Hartmanová se otázala, kdo je koordinátorem kulturního dění v Dubňanech.
Místostarostka jí odpověděla, že kulturní akce připravuje agentura pana Landkamera a také
Kulturní a informační centrum. Zaměstnanec, který toto zajišťuje je paní Jana Svorová.
Místostarostka si myslí, že nejrůznějších akcí je dostatek, každý si může vybrat, ovšem tradičně
je účast návštěvníků nízká, což ji velmi mrzí. Informovanost je přitom více než dostatečná. Pan
Flajsar doplnil, že paní Svorová je velmi spolehlivá a činnost kulturní komise si bez ní nedovede
představit.
Pan Kopeček poukázal na bod ze zápisu rady města, v němž byla projednávána parkovací místa
na pozemcích města pro bytový dům. Lokalita není podle něho určena pro tyto účely a povolení
parkovacích míst pro tento dům vytváří nebezpečný precedens. Místostarostka sdělila, že
pozemky jsou určeny pro občanskou vybavenost a dům bude sloužit ubytování seniorů. Nato
předala slovo projektantovi stavby panu Zatloukalovi, podle jehož slov je místo podle
podrobnějšího regulačního plánu určeno pro občanskou vybavenost, včetně pečovatelských
služeb, s čímž se počítá. Parkovací místa budou veřejná a budou sloužit pro všechny obyvatele.
Na výzvu místostarostky se do diskuze z přítomných občanů přihlásil pan XXXXX, který by si
přál ekologičtější materiály při budování odpočinkové zóny u Močidel a výstavba altánů se mu
zdá být zbytečná, změnil by podobu projektu a požádal by spíše o řešení problému vody, která
se zde zdržuje.
Zazněla odpověď Ing. Balažíkové, projekt je již tři čtvrtě roku vyvěšen na stránkách města a je
už stavebně povolen. Pan XXXXX opakovaně požádal o ekologičtější a ekonomičtější variantu,
která by byla dříve projednávána. Podle místostarostky je tento investiční záměr dostatečně
dlouho znám, kdo sleduje dění ve městě, mohl se zeptat daleko dříve.
Dále se již nikdo do diskuze nepřihlásil, starosta všem poděkoval za čas, který tomuto věnovali
a těší se na další zasedání. Přeje krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
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12. Usnesení

2/II//18
Zastupitelstvo města Dubňany v z a l o n a v ě d o m í informace o úpravách rozpočtu
Města Dubňany pro rok 2018 – rozpočtové opatření č. 7 a č. 8.

3/II//18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o střednědobý výhled rozpočtu města na
roky 2020-2022.

4a/II//18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočet města na rok 2019 ve výši:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování
Splátka úvěru

101 766,0 tis. Kč
97 258,0 tis. Kč
- 4 508,0 tis. Kč
4 508,0 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
§ 12, se jako závazné ukazatele na rok 2019 stanovují celkové příjmy a celkové výdaje
rozpočtu města.
4b/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany udělilo v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, radě města
oprávnění:
c) provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun prostředků do výše 1 mil. Kč,
přičemž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují a mění se závazné ukazatele
rozpočtu,
d) provádět rozpočtová opatření ve výši 1 mil. Kč, pokud jde o použití nových
rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných
výdajů s následným informováním zastupitelstva.

5a/II//18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem DNS Dúbravěnka
Dubňany, spolek, IČO: 68730616, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
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5b/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem F.A.T.R., z.s., IČO:
67010822, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
5c/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem SK Kuželky Dubňany,
z.s., IČO: 62812602, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
5d/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 110 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem Sportovní klub stolního
tenisu Dubňany, spolek, IČO: 66609801, Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany.
5e/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem Tělocvičná jednota Sokol
Dubňany, pobočný spolek, IČO: 44164149, Lipová 653, 696 03 Dubňany.
5f/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem Basketbal Dubňany z.s.,
IČO: 06194958, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
5g/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem PETROV – DUBŇANY,
Spolek pro práci s mládeží, IČO: 68687681, Sportovní 1568, 696 03 Dubňany.

6a/II//18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o plán činnosti Kontrolního výboru ZM na
rok 2019 podle návrhu jeho předsedy Ing. Petra Kopla s tímto upřesněním:
c) Kontrolní výbor bude provádět kontrolu plnění usnesení rady města v případech,
kdy tato usnesení nebudou obsahovat osobní údaje fyzických osob, vyjma
zaměstnanců města Dubňany, pokud nebude provedení kontroly v konkrétním
případě stanoveno usnesením Zastupitelstva města Dubňany,
d) kontrola komise rady města bude Kontrolním výborem provedena pouze na základě
konkrétního přijatého usnesení Zastupitelstva města Dubňany.
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6b/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o plán činnosti Finančního výboru ZM na
rok 2019.

7/II//18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o bezúplatný převod pozemků p.č. 3375/1,
ostatní plocha o výměře 52 m2 a p.č. 3375/2, ostatní plocha o výměře 298 m2, vše v k.ú.
Dubňany z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový
úřad, do vlastnictví města Dubňany.

8/II//18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 36 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem NS Dúbrava, z.s., IČO:
69648271, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.

9/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – pozemků
p.č. 2033/2, 3337/68, 3346/4, 3347/10 a 2026/10 v k.ú. Dubňany o celkové výměře
1 040 m2 za cenu 106 330 Kč od paní XXXXX.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka:
Přítomní členové zastupitelstva podepsali a odevzdali v průběhu zasedání podepsané Poučení
o zachování mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací a osobních údajů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Součástí zápisu jsou tyto přílohy:
a) Prezenční listina
b) Vzor Poučení o zachování mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací a osobních
údajů
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12. Závěr
Starosta ukončil II. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v 19.25 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 18. 12. 2018.

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

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

…………………………………………………………………………………………………..
ověřovatelé:
Michal Kuřil
Ing. Zbyněk Lysý

32

