Zápis
z III. zasedání Zastupitelstva města Dubňany, které se konalo
ve středu dne 6. 9. 2017 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu v Dubňanech
Přítomno:
18 členů zastupitelstva
Omluveni:
Libor Jestřáb, Ing. Kaňa Zdeněk, Ph. D.
Neomluven: Mgr. Marek Dobeš
Program:

1.
2.

Zahájení
Organizační a majetkoprávní záležitosti
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

4.
5.
6.

Plnění rozpočtu města Dubňany ke dni 31. 7. 2017
Návrh úpravy rozpočtu města Dubňany pro rok 2017
- rozpočtové opatření číslo 3
Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2658/241 z majetku města
Dubňany – XXXXX
Studie umístění hornického památníku Dubňany
Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dubňany

Diskuze
Usnesení
Závěr

1. Zahájení
III. zasedání Zastupitelstva města Dubňany 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
v nezměněném znění odvysíláno v obvyklém vysílacím čase následující pátek až neděli.
Vyzval přítomné občany, kteří by si nepřáli, aby jejich případné diskuzní příspěvky byly tímto
způsobem zveřejněny, aby to ohlásili hned na začátku. Přečetl program zasedání, a objasnil
důvody jeho dodatečného doplnění o bod 2.5. Poté vyzval k dalšímu případnému návrhu na
změnu programu, a protože jiné návrhy nebyly, nechal hlasovat o předloženém znění.
Hlasování:

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

Program zasedání byl schválen.
Starosta určil za zapisovatelku paní Jiřinu Chludilovou a za ověřovatele zápisu paní Adrianu
Lukešovou a pana Zdeňka Flajsara, proti čemuž nebylo námitek. Poté starosta pronesl omluvu
k Ing. Hilgertovi, jehož nepřítomnost na minulém zasedání ZM označil omylem jako
neomluvenou. Vyzval přítomné zastupitele, aby případné omluvy směrované na jeho mail
zasílali také další zúčastněné osobě na úřadě. Nato zahájil projednávání úvodního bodu
programu.
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2. Organizační a majetkoprávní záležitosti
2.1 Plnění rozpočtu města Dubňany ke dni 31. 7. 2017
Starosta v komentáři uvedl, že důvodem rozdílu mezi plněním příjmů (67%) a čerpání výdajů
(42,81%) je zpoždění v realizaci investičních akcí, které způsobuje pozdní dodání PD a
vyjádření příslušných orgánů. Přečetl návrh na usnesení a vyzval k diskuzi.
Ing. Hilgert potvrdil za Finanční výbor ZM, že materiál byl projednán a není proti němu
námitek.
Na dotaz Ing. Ondráčka ohledně částky v položce Správa v lesním hospodářství starosta
odpověděl, že navýšení se týká 10letého hospodářského plánu. Ing. Ilčík doplnil, že se
výhledově bude žádat o dotaci na tuto částku.
Zastupitelstvo města Dubňany projednalo a v z a l o n a v ě d o m í plnění
rozpočtu Města Dubňany ke dni 31. 7. 2017.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/1/III/17

proti = 0

zdržel se = 0

2.2 Návrh úpravy rozpočtu města Dubňany pro rok 2017 – rozpočtové opatření č. 3
Starosta okomentoval jednotlivé položky, jichž se toto v pořadí třetí rozpočtové opatření týká a
jejichž konečný součet je jak na straně příjmů, tak i výdajů 5 047,1 tis. Kč. Poté přečetl návrh
na usnesení a vyzval k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany projednalo a s c h v á l i l o rozpočtové opatření č.
3 provedené ke dni 6. 9. 2017 podle předneseného komentáře a tabulkového
přehledu.
Po úpravě činí:
Objem příjmů
Objem výdajů
Saldo příjmů a výdajů
Financování

88 045,10 tisíc Kč
104 537,10 tisíc Kč
- 16 492,00 tisíc Kč
16 492,00 tisíc Kč

Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/2/III/17

proti = 0

zdržel se = 0

Starosta předal před dalším bodem programu slovo místostarostce.

30

2.3 Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2658/241 z majetku města Dubňany –
XXXXX
Paní Prokopenková informovala, že radní se před projednáním žádosti pana XXXXX
obeznámili se situací na místě. Jedná se o pozemek vedle polní cesty, kde je v budoucnosti
plánována cyklostezka do Ratíškovic a podél níž se ještě stále budují rodinné domy a rada tedy
odprodej nedoporučuje. Přečetla návrh na usnesení a otevřela diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany n e s c h v á l i l o odprodej nemovité věci – části
pozemku p.č. 2658/241 v k.ú. Dubňany panu XXXXX.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/3/III/17

zdržel se = 0

proti = 0

Místostarostka vrátila slovo opět starostovi.
2.4 Studie umístění hornického památníku Dubňany
Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání ZM, jímž bylo schváleno umístění památníku na
pozemek naproti bývalému Olympu s dodáním nákresu tohoto umístění do příštího ZM.
Seznámil zastupitele se zněním mailu Ing. XXXXX, která by v rámci revitalizace zeleně
zmenšila počet zde vysazených dubů ze dvou na tři, nepoužila by oplocení a dosázela spíše
trvalky. Starosta dále připomněl, že nápad vzešel od Hornického spolku, přivítal by přítomnost
Ing. XXXXX a otevřel diskuzi s tím, že je třeba, aby se přítomní k tomuto významnému počinu
vyjádřili.
Ing. Ondráček se otázal, zda v případě, že k památníku nebude přístup, budou lidi vědět, o co
se jedná. Zda bude zřejmé, co to je.
Starosta si myslí, že nápis a uvedená data jsou zřejmá a také, že se necítí povinen obhajovat
tento záměr. Opakovaně vyzval zastupitele, ať vyjádří svůj názor, neboť je jasné, že se
nezavděčí všem a že je zde také možnost se vrátit na začátek a ponechat vše na Hornickém
spolku. Nebylo diskutujících, požádal tedy o hlasování.
Zastupitelstvo města Dubňany v z a l o
památníku na p.č. 2230/1.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/4/III/17

proti = 0

n a v ě d o m í umístění hornického
zdržel se = 0

2.5 Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dubňany
Starosta připomněl, že tento bod byl v minulém zasedání ZM odložen, navrhovaná paní
Chludilová nebyla tedy zvolena. Členové rady se doplněním počtu členů KV znovu zabývali
na své poslední schůzi a v zájmu zabezpečení řádného vedení agendy této důležité složky byla
oslovena Ing. Dana Panáková, která zastává místo vedoucí správního odboru MÚ po Mgr.
Svobodové, jež byla rovněž členkou KV. Starosta vyzval k diskuzi v této záležitosti.
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Ing. Maňáková pronesla, že je navrhován opět další člověk z MÚ, proti nimž ona nic nemá,
chtěla jen politickou pestrost v komisi a proto člena své strany, a to pana Horáka.
Pan Horák řekl, že mluvil se starostou v této záležitosti, uznává, že vedení agendy KV je
důležité, proto při volbě podpoří Ing. Panákovou.
Pan Dekař za výbor sdělil, že přivítají doplnění člena z kterékoliv strany, pokud zabezpečí
vedení agendy, ovšem karty obsazení výborů se rozdávaly po minulých volbách.
Ing. Maňáková ještě podotkla, že by člen KV – zaměstnanec úřadu, mohl vykonávat tuto
činnost bez hlasovacího práva.
Po skončení diskuze přečetl starosta návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o členem kontrolního výboru
Zastupitelstva města Dubňany Ing. Danu Panákovou.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:

pro = 15

proti = 0

zdržel se = 3
Kopl
Lukešová
Maňáková

Usnesení 2/5/III/17

3. Diskuze
Úvodem informoval pan Flajsar, že Komisi kulturní a sportovní nyní čeká příprava plesu města
a shromažďování žádostí spolků o dotaci z rozpočtu města.
Ing. Chládková se otázala, jak to vypadá s rekonstrukcí silnice na Mutěnice. Na výzvu starosty
jí odpověděla Ing. Panáková, že to není věc města, ale podle informací SÚS se začne na jaře
příštího roku. Starosta se domnívá, že jarní termín je vhodnější kvůli vinobraní a doplnil, že se
správou silnic jednal o případném zahrnutí mostu u splavu do oprav, ale nezdařilo se. Ing.
Panáková rovněž informovala, že oprava komunikace ulice Nádražní začne v polovině září,
silnice bude průjezdná pomocí značení.
Pan Zelený chtěl vědět, zda se bude opravovat vodovodní řád na ulici Hodonínská. Starosta
odpověděl kladně s tím, že to bude v úseku od prodejny Elektra po Apetit a práce by neměly
nijak zásadně občany omezovat.
Ing. Ondráček se zeptal ohledně chodníků na ulici Nádražní, zda se budou dělat obrubníky při
opravě silnice. Ing. Panáková odpověděla, že by to tak mělo být z bezpečnostního i odtokového
hlediska. Ing. Ondráček se ještě otázal na již položené obrubníky u sjezdů, co je to za úmysl.
Ing. Panáková sdělila, že probíhá v této věci konzultace se SÚS a se Strabagem, a že je to tedy
projednáno a v pořádku.
K Mgr. Zubkové se dostala informace o velmi špatné kvalitě vody v Dubňanech, ptala se, co je
na tom pravdy. Starosta označil informaci za mylnou, neboť se v tomto případě nejedná o
vodovodní řád, ale o studny, a to z důvodu zdejší intenzivní zemědělské výroby. Voda
z kohoutku je jedna z nejkvalitnějších vůbec, i když je tvrdá, což s sebou nese určité problémy.
Následně diskutovali starosta a Ing. Maňáková, která se dotazovala, co mají občané na ulici
Nádražní udělat pro to, aby si mohli pořídit u domů podélná parkování, když při 1. etapě
rekonstrukce chodníků nemuseli občané udělat nic. Jí bylo řečeno, ať si dají žádost na městský
úřad a ona by chtěla odpověď od starosty. Starosta připomněl trojstrannou dohodu mezi
městem, VaK Hodonín, a.s. a Artesií ohledně způsobu oprav chodníků na ulici Nádražní,
zdůraznil, že tento požadavek občanů přišel pozdě, bez projektu teď nelze nic dělat, i vzhledem
32

ke stížnostem a udáním, které se tady množí. On sám nemůže říct nic, co by bylo v rozporu se
zákonem. Občané mohou zažádat nějakou firmu, která jim parkoviště udělá, ovšem musí být
projekt, vyjádření dotčených orgánů, musí to projít rozpočtem a být schváleno. Zopakoval, že
lze udělat, ovšem ne nyní.
Ing. Ilčík konstatoval jako ověřovatel, že zápis II. zasedání ZM je objektivní a obsahuje všechny
náležitosti a vznesl dva dotazy. Od občanů z druhé strany ulice Nádražní, zda se budou dělat
chodníky i u nich a jestli je pravda, že Jarohněvice budou mít čističku vody. Starosta sdělil, že,
co se chodníku týče, počítá se s tím, že se projekt zadá a práce provedou. Přímo čistička vody
nebude, ale v rámci nového územního plánu se odkanalizování Jarohněvic řeší, a to pomocí
kořenové čističky. Starosta by byl za, použít tento způsob i pro Horní Huť. Vstřícnější je
v současnosti k této možnosti i VaK Hodonín, a.s.
Předseda Kontrolního výboru pan Dekař informoval přítomné, že na základě usnesení minulého
zasedání ZM provedli členové výboru kontrolu veškeré dokumentace týkající se akce
rekonstrukce chodníků na ulici Komenského. Výsledek kontroly je takový, že stavba byla
provedena v souladu se smlouvou o dílo a jejími dvěma dodatky. Nabídl také možnost náhledu
veškerých zápisů z této kontroly.
Mgr. Šindarová poděkovala městu za finanční podporu při obměně počítačů na základní škole,
na otázku starosty potvrdila, že učebny jsou v pořádku, noví učitelé jsou nabráni, včetně šesti
asistentů k dětem.
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, starosta poděkoval za účast, rozloučil se a ukončil III.
zasedání Zastupitelstva města Dubňany.
4. Usnesení
2/1/III/17
Zastupitelstvo města Dubňany projednalo a v z a l o n a v ě d o m í plnění rozpočtu
Města Dubňany ke dni 31. 7. 2017.
2/2/III/17
Zastupitelstvo města Dubňany projednalo a s c h v á l i l o rozpočtové opatření č. 3
provedené ke dni 6. 9. 2017 podle předneseného komentáře a tabulkového přehledu.
Po úpravě činí:
Objem příjmů
Objem výdajů
Saldo příjmů a výdajů
Financování

88 045,10 tisíc Kč
104 537,10 tisíc Kč
- 16 492,00 tisíc Kč
16 492,00 tisíc Kč

2/3/III/17
Zastupitelstvo města Dubňany n e s c h v á l i l o odprodej nemovité věci – části
pozemku p.č. 2658/241 v k.ú. Dubňany panu XXXXX.
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2/4/III/17
Zastupitelstvo města Dubňany v z a l o n a v ě d o m í umístění hornického památníku
na p.č. 2230/1.
2/5/III/17
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o členem kontrolního výboru Zastupitelstva
města Dubňany Ing. Danu Panákovou.
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5. Závěr
Starosta ukončil II. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v 18.15 hodin. Zápis byl vyhotoven
dne 13. 9. 2017.

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

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

…………………………………………………………………………………………………..
ověřovatelé:
Zdeněk Flajsar
Adriana Lukešová
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