Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Dubňany, které se konalo
ve středu dne 31. 10. 2018 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu v Dubňanech
Přítomno:
20 členů zastupitelstva
Omluveni:
Zbyněk Kopeček
Neomluveni: 0
Program:

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Zahájení
Složení slibu
Volba starosty a místostarosty
3.1
volba starosty
3.2
určení počtu místostarostů
3.3
volba místostarosty/ů
3.4
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění
Volba členů Rady města Dubňany
4.1
stanovení počtu členů rady
4.2
volba členů rady
Zřízení finančního a kontrolního výboru
5.1
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
5.2
volba předsedy finančního výboru
5.3
volba předsedy kontrolního výboru
5.4
volba členů finančního výboru
5.5
volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Územní plán Města Dubňany
7.1
změna pořizovatele ÚP a určení zastupitele pro pořizování ÚP
7.2
návrh Příkazní smlouvy o výkonu odborného zástupce při
pořízení ÚP
Diskuze
Závěr

1. Zahájení
Dosavadní starosta pan František Tříska pozdravil a přivítal přítomné a podle § 91 zákona o
obcích zahájil ustavující zasedání nově ustanoveného Zastupitelstva města v Dubňanech.
Upozornil, že zasedání zastupitelstva je natáčeno místní kabelovou televizí a bude v nezměněné
zvukové i obrazové podobě odvysíláno v pátek, sobotu a neděli v obvyklých vysílacích časech.
Konstatoval, že je přítomno 20 zvolených zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
Pan Kopeček je řádně omluven.
Dále starosta vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k programu zasedání, který všichni obdrželi.
JUDr. Novák se přihlásil s procesním návrhem, aby bod 3.4, tj. určení, které funkce budou
členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, předcházel volbě starosty. Poté
vedl krátkou diskuzi se starostou, jenž ocitoval usnesení k předmětnému bodu, uvedl upravené
nové pořadí bodů programu, a protože nebyl jiný návrh na změnu programu, nechal o něm
hlasovat.
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
Hlasování:

Složení slibu
Volba starosty a místostarosty
3.1
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění
3.2
volba starosty
3.3
určení počtu místostarostů
3.4
volby místostarosty/ů
Volba členů Rady města Dubňany
4.1
stanovení počtu členů rady
4.2
volba členů rady
Zřízení finančního a kontrolního výboru
5.1
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
5.2
volba předsedy finančního výboru
5.3
volba předsedy kontrolního výboru
5.4
volba členů finančního výboru
5.5
volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Územní plán Města Dubňany
7.1
změna pořizovatele ÚP a určení zastupitele pro pořizování ÚP
7.2
návrh Příkazní smlouvy o výkonu odborného zástupce při
pořízení ÚP
Diskuze
Závěr
pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Program zasedání byl schválen.
Starosta určil za zapisovatelku paní Jiřinu Chludilovou a za ověřovatele zápisu paní Petru
Kohoutovou a Mgr. Andělu Nedvědíkovou. Proti výkonu určených funkcí nebylo námitek.
2. Složení slibu
Starosta přistoupil ke skládání slibu zastupitelstva a seznámil členy ZM, jakým způsobem tato
slavnostní chvíle proběhne. Poté požádal paní Dagmar Žurovcovou, aby slib přečetla.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Na výzvu paní Žurovcové přistupovali zastupitelé v abecedním pořádku k mikrofonu, pronesli
„slibuji“ a podepsali připravený písemný záznam slibu. Slib složili všichni členové
zastupitelstva kromě nepřítomného pana Zbyňka Kopečka, který tak podle starosty učiní na
následujícím zasedání.
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3. Volba starosty a místostarosty
3.1 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
Dosavadní starosta přečetl návrh usnesení k tomuto bodu a vyzval Ing. Grégrovou, aby ho blíže
okomentovala. Vedoucí finanční odboru řekla, že chce především blíže osvětlit plnění, které je
možné uvolněnému členu zastupitelstva poskytnout buď ze sociálního fondu, nebo přímo
z rozpočtu. Odcitovala znění § 80 písm. odst. 1 písm. a) až h) o obcích a dodala, že plnění musí
být samozřejmě schválena zastupitelstvem. Starosta poděkoval, dodal, že toto se letos řeší na
zastupitelstvu poprvé a vyzval k případným dotazům a návrhům k usnesení.
Zastupitelstvo města Dubňany v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích u r č i l o, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn. Zastupitelstvo města Dubňany dále s c h v á l i l o poskytovat
uvolněným členům ZM plnění dle ustanovení § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Uvedená plnění budou poskytována v souladu se Statutem sociálního fondu města
Dubňany za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 20
Usnesení 3/1/I/U/18

proti = 0

zdržel se = 0

3.2 Volba starosty
K volbě starosty oznámil předsedající, že probíhá aklamací, tj. zastupitelé navrhují kandidáta,
který s tímto samozřejmě musí souhlasit. Hlasuje se podle abecedního pořádku. Poté vyzval
zastupitele k podávání návrhů.
Stávající místostarostka paní Renata Prokopenková navrhla pana Františka Třísku, který
s kandidaturou souhlasil.
Mgr. Hartmanová navrhla, jak řekla, vzhledem k počtu získaných hlasů ve volbách, paní Renatu
Prokopenkovou.
Paní Prokopenková vyjádřila s návrhem nesouhlas. I když jí to bylo nabídnuto, nekandidovala
jako lídr strany, a to jak z osobních, tak i pracovních důvodů. Ovšem velice za to děkuje, váží
si toho a bude ze všech sil dále pracovat pro město.
Další návrhy již nebyly, dosavadní starosta předal řízení průběhu volby starosty Ing. Ilčíkovi,
jako nejzkušenějšímu členu zastupitelstva.
Ing. Ilčík nejprve přečetl příslušné usnesení k tomuto bodu programu a vyzval k hlasování o
jediném kandidátu na starostu města.
Bc. Křížková sdělila výsledky hlasování a Ing. Ilčík poblahopřál ke zvolení starostou na období
2018 – 2022 panu Františku Třískovi, který krátce poděkoval a přešel k dalšímu bodu.
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona
o obcích starostou města pana Františka Třísku.
Hlasování:

pro = 12

proti = 0
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zdržel se = 8
Hartmanová
Horák

Kopl
Kordulová
Lysý
Maňáková
Novák
Příkazský
Usnesení 3/2/I/U/18
3.3 Určení počtu místostarostů
Starosta řekl, že byl pověřen navrhnout zvolení jednoho místostarosty, přečetl návrh na
usnesení a vyzval přítomné k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany u r č i l o zvolení jednoho místostarosty. Pro tuto
funkci nebude člen ZM uvolněn. Zastupitelstvo města Dubňany dále schválilo
poskytovat neuvolněnému místostarostovi plnění dle ustanovení § 80 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích. Uvedená plnění budou poskytována v souladu se Statutem
sociálního fondu města Dubňany za obdobných podmínek a v obdobné výši jako
zaměstnancům města.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 20
Usnesení 3/3/I/U/18

proti = 0

zdržel se = 0

3.4 Volba místostarosty
Starosta přikročil k volbě místostarosty nebo místostarostky a požádal o návrhy na tuto funkci.
Paní Jana Ilčíková navrhla současnou místostarostku paní Renatu Prokopenkovou.
Ing. Petr Kopl navrhl pana Petra Horáka.
Další návrhy nebyly a starosta přistoupil k volbě podle abecedního pořádku, tedy k hlasování
o prvním kandidátu panu Petru Horákovi a přečetl návrh na usnesení.
Hlasování:

pro = 7

proti = 7
Flajsar
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Prokopenková
Tříska

zdržel se = 6
Duroň
Nedvědíková
Novák
Říhová
Zatloukal
Zemský

Pan Petr Horák nebyl zvolen místostarostou města.
Starosta dále vyzval zastupitele, aby hlasovali o druhé navržené kandidátce na místostarostku
paní Renatě Prokopenkové.
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Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona
o obcích místostarostou města paní Renatu Prokopenkovou.
Hlasování:

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 1
Lysý

Usnesení 3/4/I/U/18
4. Volba členů Rady města Dubňany
4.1 Stanovení počtu členů rady
Ke stanovení počtu členů rady starosta sdělil, že byl pověřen navrhnout počet sedm členů, tj.,
starosta, místostarosta a dalších pět členů. Nebyl jiný návrh, nechal tedy hlasovat o sedmičlenné
radě.
Zastupitelstvo města Dubňany s t a n o v i l o počet členů Rady města Dubňany
na 7 ve složení starosta, 1 místostarosta a 5 členů rady města.
Hlasování:
pro = 20
Usnesení 4/1/I/U/18

proti = 0

zdržel se = 0

4.2 Volba členů rady
Starosta vyzval zastupitele k návrhům na členy rady města.
Pan Zatloukal navrhl Ing. Jana Duroně.
Ing. Ilčík navrhl na funkci radního pana Zdeňka Flajsara.
Ing. Duroň navrhl Mgr. Andělu Nedvědíkovou.
Mgr. Nedvědíková navrhla pana Jiřího Zemského.
Starosta konstatoval, že do plného počtu chybí ještě jeden návrh a znovu vyzval k podání
návrhu. Když nebyl žádný návrh vznesen, navrhl starosta Ing. Josefa Ilčíka.
Další návrhy nebyly a starosta doplnil, že předpokládá, že všichni navržení s tímto souhlasí a
zahájil hlasování o jednotlivých kandidátech podle abecedního pořádku.
1. Ing. Duroň Jan
Hlasování:

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 1
Maňáková

Ing. Jan Duroň byl zvolen členem Rady města Dubňany.
2. Flajsar Zdeněk
Hlasování:

pro = 13

proti = 0
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zdržel se = 7
Hartmanová
Horák
Kopl
Kordulová
Lysý
Maňáková

Příkazský
Pan Zdeněk Flajsar byl zvolen členem Rady města Dubňany.
3. Ing. Ilčík Josef
Hlasování:

pro = 14

proti = 0

zdržel se = 6
Hartmanová
Kopl
Kordulová
Maňáková
Novák
Příkazský

Ing. Josef Ilčík byl zvolen členem Rady města Dubňany.
4. Mgr. Nedvědíková Anděla
Hlasování:

pro = 12

proti = 5
Hartmanová
Kordulová
Maňáková
Novák
Příkazský

zdržel se = 3
Horák
Kopl
Lysý

Mgr. Anděla Nedvědíková byla zvolena členkou Rady města Dubňany.
5. Zemský Jiří
Hlasování:

pro = 12

proti = 4
Hartmanová
Maňáková
Novák
Příkazský

zdržel se = 4
Horák
Kopl
Kordulová
Lysý

Pan Jiří Zemský byl zvolen členem Rady města Dubňany.
Usnesení 4/2/I/U/18
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
5.1 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta řekl, že podle zákona je třeba na ustavujícím zasedání ZM zřídit finanční a kontrolní
výbor a on byl pověřen navrhnout, aby tyto výbory byly stejně jako v uplynulých volebních
období sedmičlenné. Přečetl návrh na usnesení a nechal o něm hlasovat.
Zastupitelstvo města Dubňany z ř i z u j e finanční a kontrolní výbor. Oba výbory
budou 7 členné.
6

Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 20
Usnesení 5/1/I/U/18

proti = 0

zdržel se = 0

5.2 Volba předsedy finančního výboru
Starosta vyzval přítomné zastupitele k návrhům na předsedu finančního výboru. Tento musí být
rovněž členem zastupitelstva.
Ing. Duroň navrhl pana Kamila Zatloukala, DiS.
Další návrhy nebyly, starosta přečetl návrh na usnesení a vyzval k hlasování.
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o předsedou finančního výboru pana
Kamila Zatloukala, DiS.
Hlasování:

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 1
Příkazský

Usnesení 5/2/I/U/18
5.3 Volba předsedy kontrolního výboru
Starosta opět vyzval zastupitele, aby podávali své návrhy na funkci předsedy kontrolního
výboru.
Pan Horák navrhl Ing. Petra Kopla.
Nebyly další návrhy a starosta nechal hlasovat o tomto jediném kandidátovi.
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o předsedou kontrolního výboru Ing.
Petra Kopla.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:

pro = 19

proti = 1
Flajsar

zdržel se = 0

Usnesení 5/3/I/U/18
5.4 Volba členů finančního výboru
Starosta přistoupil k volbě členů finančního výboru, vyzval zastupitele, aby přednesli svoje
návrhy na šest členů s tím, že hlasovat se bude opět podle abecedního pořádku.
Ing. Maňáková navrhla za členku Mgr. Ivanu Hartmanovou.
Mgr. Kordulová navrhla Ing. Karolínu Maňákovou.
Mgr. Nedvědíková navrhla Bc. Miroslava Kratochvíla.
Pan Zemský navrhl paní Lenku Lačňákovou.
Ing. Ilčík navrhl paní Jaroslavu Kratochvílovou.
Místostarostka navrhla paní Štěpánku Měchurovou.
Další návrhy již nebyly, starosta vyjmenoval navržené kandidáty v abecedním pořadí a nechal
o nich hlasovat.
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1. Mgr. Hartmanová Ivana
Hlasování:

pro = 14

proti = 1
Nedvědíková

zdržel se = 5
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Říhová
Zemský

Mgr. Ivana Hartmanová byla zvolena členkou finančního výboru.
2. Bc. Kratochvíl Miroslav
Hlasování:

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 1
Hartmanová

Bc. Miroslav Kratochvíl byl zvolen členem finančního výboru.
3. Kratochvílová Jaroslava
Hlasování:

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Paní Jaroslava Kratochvílová byla zvolena členkou finančního výboru.
4. Lačňáková Lenka
Hlasování:

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Paní Lenka Lačňáková byla zvolena členkou finančního výboru.
5. Ing. Maňáková Karolína
Hlasování:

pro = 11

proti = 3
Flajsar
Ilčík
Nedvědíková

zdržel se = 6
Duroň
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Říhová
Zemský

Ing. Karolína Maňáková byla zvolena členkou finančního výboru.
6. Měchurová Štěpánka
Hlasování:

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Paní Štěpánka Měchurová byla zvolena členkou finančního výboru.
Usnesení 5/4/I/U/18
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5.5 Volba členů kontrolního výboru
Rovněž u volby členů kontrolního výboru požádal starosta o návrhy, hlasování proběhne
stejným způsobem.
Pan Zemský navrhl paní Evu Fiedlerovou.
Místostarostka navrhla pana Petra Antoše.
Ing. Ilčík navrhl pana Stanislava Dekaře.
Mgr. Nedvědíková navrhla Ing. Libora Výletu.
Mgr. Hartmanová navrhla pana Zbyňka Kopečka.
Starosta navrhl Ing. Danu Panákovou, neboť je podle něho potřeba, aby byl ve výboru
zaměstnanec MěÚ a tuto agendu vedl.
Starosta seřadil před hlasováním navržené kandidáty abecedně a poté vyzval Mgr.
Nedvědíkovou, která se přihlásila s dotazem. Zajímalo by ji, zda je možné zvolit do výboru
zastupitele, který ještě nesložil slib. Za tři volební období, kdy je ve funkci, se to ještě nestalo.
Starosta se domnívá, že toto možné je a potvrdil mu to JUDr. Karlík, který dodal, že samozřejmě
na dalším zasedání ZM musí tento slib složit.
Další dotazy nebyly a starosta zahájil hlasování o jednotlivých kandidátech.
1. Antoš Petr
Hlasování:

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 1
Hartmanová

Pan Petr Antoš byl zvolen členem kontrolního výboru.
2. Dekař Stanislav
Hlasování:

pro = 17

proti = 2
Hartmanová
Příkazský

zdržel se = 1
Maňáková

Pan Stanislav Dekař byl zvolen členem kontrolního výboru.
3. Fiedlerová Eva
Hlasování:

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 1
Novák

Paní Eva Fiedlerová byla zvolena členkou kontrolního výboru.
4. Kopeček Zbyněk
Hlasování:

pro = 17

proti = 0

Pan Zbyněk Kopeček byl zvolen členem kontrolního výboru.
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zdržel se = 3
Duroň
Nedvědíková
Zatloukal

5. Ing. Panáková Dana
Hlasování:

pro = 20

zdržel se = 0

proti = 0

Ing. Dana Panáková byla zvolena členem kontrolního výboru.
6. Ing. Výleta Libor
Hlasování:

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Ing. Libor Výleta byl zvolen členem kontrolního výboru.
Usnesení 5/5/I/U/18
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta k tomuto bodu řekl, že zákon ukládá zastupitelům schválit odměny pro neuvolněné
členy ZM, což jsou v tomto případě kromě jednoho všichni. Vládní nařízení tyto odměny od
1.1.2019 zvyšuje, takže další zastupitelstvo by se tím mělo pak opět zabývat. Bývalá rada města
připravila návrh odměn tak, že zohlednilo toto plánované navýšení, aby se k tomu ZM naopak
nemuselo zase vracet. K usnesení starosta řekl, že kromě nových částek a doplněné závěrečné
věty je stejné, jako schválilo minulé zastupitelstvo v loňském roce a které mělo především
zajistit, aby odměny nepobírali ti, kdo nepracují, tj. mají absence.
Poté, co přečetl návrh na usnesení, otevřel starosta diskuzi a vyzval nejen zastupitele, ale i
přítomné občany, aby se zapojili. Diskutujících nebylo, ani jiný návrh na usnesení, starosta tedy
požádal o hlasování.
Zastupitelstvo města Dubňany s t a n o v i l o měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněným zastupitelům města podle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném
znění takto:
člen ZM
předseda výboru ZM nebo komise RM
člen výboru ZM nebo komise RM
člen RM
neuvolněný místostarosta

1 800 Kč
3 500 Kč
2 800 Kč
6 700 Kč
33 000 Kč

Odměna bude poskytována ode dne následujícího po dni přijetí tohoto usnesení.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje
odměna jako souhrn odměn podle § 74 odst. 3 zákona o obcích.
Jestliže se člen ZM nezúčastní žádného ze svolaných zasedání ZM ve stanoveném
čtvrtletí, pak nemá na odměnu za výkon funkce člena ZM za toto čtvrtletí nárok
a odměna mu nebude vyplacena v žádném z měsíců následujícího čtvrtletí po
čtvrtletí běžného kalendářního roku, ve kterém tato absence vznikla.
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Jestliže se člen RM nezúčastní žádné svolané schůze RM v měsíci, kdy se tyto
schůze konaly, pak nemá na odměnu za výkon funkce člena RM za předmětný
měsíc nárok a tato měsíční odměna mu nebude vyplacena.
Jestliže se člen ZM vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru ZM nebo
předsedy nebo člena komise RM nezúčastní žádného svolaného jednání tohoto
orgánu v měsíci, kdy se tato jednání konala, nemá na odměnu za členství v těchto
orgánech v daném měsíci nárok a odměna mu nebude vyplacena.
Činnost komisí RM se bude řídit jednacím řádem vydaným radou města a § 72
odst. 3 zákona o obcích.
Hlasování:
pro = 20
Usnesení 6a/1/I/U/18

proti = 0

zdržel se = 0

Tento bod programu, jak informoval starosta, dále řeší také odměny pro nečleny zastupitelstva,
kteří jsou členy výborů a komisí. Přečetl návrh na usnesení a vyzval přítomné k diskuzi.
Přihlásil se JUDr. Novák, který řekl, že má dotaz a podle odpovědi přijde pak s nějakým
návrhem. Jmenoval výši odměn navrhovaných v tomto bodě pro člena komise nebo výboru a
v předchozím bodě pro člena zastupitelstva, což je 1 800 Kč. Člen komise nebo výboru nemá
podle něho žádnou odpovědnost, jsou to pouze poradní či kontrolní orgány. Naproti tomu člen
zastupitelstva jako úřední osoba požívá velké ochrany, ale na stranu druhou má přísnou trestně
právní odpovědnost. Dodal, že zastupitelé si jistě sami nastudují, za jaká chybná rozhodnutí
mohou zodpovídat, to riziko tu je. Ptá se tedy, jak to, že členové zastupitelstva s obrovskou
zodpovědností mají menší odměnu než členové komisí a výborů, kteří za nic neodpovídají.
Chtěl by zdůvodňující odpověď.
Odpověděl mu pan Flajsar, když řekl, že členové zastupitelstva přijdou na zasedání 1x za tři
měsíce a členové jeho komise se schází 1x, ale i 6x do měsíce.
JUDr. Novák tento argument bere, ale z jeho praxe je to spíše výjimka. Například výbory
zasedají zpravidla před zastupitelstvem a tedy i ta četnost zasedání je stejná. Pokud by tady
došlo k dohodě, že se k tomuto tématu vrátí ZM na běžném zasedání, nebude dnes trvat na
řešení, ovšem jeho připomínka trvá.
Starosta tomu rozumí, jen by dodal, že výše měsíční odměny, její strop, pro zastupitele od
1. ledna příštího roku je pouze o 170 Kč větší. Kdyby chtěli zastupitelé zohlednit tuto
připomínku, zákon to nedovolí. Starosta také vyjádřil odhodlání, že by se hlavně komise, ale
také výbory, měly mít k větší činnosti. Výbory by mohly radě a zastupitelstvu více pomáhat,
např. při inventurách či kontrole usnesení. Činnost lze pak vyhodnocovat.
JUDr. Novák vysvětlil, že zcela jistě neměl ambici zvyšovat členům zastupitelstva odměny.
Měl by ještě poslední připomínku. V minulém období byla tato odměna 700 Kč, ale vzhledem
k tomu, že v radě i zastupitelstvu bude projednáno větší vytížení těchto komisí, nebude podávat
jiný návrh, podpoří usnesení s tím, že po ustanovení kompetencí a funkcí se k tomu ZM vrátí.
Na výzvu starosty se dále do diskuze přihlásila Mgr. Hartmanová s dotazem, proč členové
komisí a výborů mají od 1. 11 2018 odměnu 2 500 Kč, když od 1.1.2018 doteď to bylo 700 Kč.
Chtěla by vědět, jaký je pro toto důvod.
Starosta odpověděl, že jedním z důvodů je, že šly nahoru všechny odměny. Také některé
komise vykazovaly v určitých měsících zvýšenou činnost, další vykazují opakovanou
každotýdenní činnost. Komise by také měly pomoci spolkům a sportovním kroužkům, člen by
vypomohl např. jako trenér či funkcionář.
Mgr. Hartmanová se na to zeptala, zda to bude tak, že spolek dostane menší příspěvek a
kompenzací bude, že člen komise bude trenérem.
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Starosta odpověděl, že takto to určitě nemyslel a že se domnívá, že tato problematika by měla
být projednána později, ne na tomto zasedání.
Poté vyzval další případné diskutující, žádní nebyli, nechal tedy hlasovat o návrhu usnesení.
Zastupitelstvo města Dubňany r o z h o d l o v souladu s § 84 odst. 2 písm. v)
zákona o obcích o měsíční odměně ve výši 2 500 Kč fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů ZM a komisí RM.
Jestliže se člen výboru ZM nebo komise RM, který není členem ZM, nezúčastní
žádného svolaného jednání orgánu, jehož je členem v daném měsíci, kdy se tato
jednání konala, nemá na odměnu za členství v těchto orgánech v daném měsíci
nárok a odměna mu nebude vyplacena.
Hlasování:
pro = 20
Usnesení 6b/1/I/U/18

proti = 0

zdržel se = 0

7. Územní plán Města Dubňany
7.1 Změna pořizovatele ÚP a určení zastupitele pro pořizování ÚP
Podle slov starosty takový bod obvykle nepatří na ustavující zasedání ZM, ale okolnosti
donutily radu města, aby tento materiál připravila. Jedná se o nový územní plán, jehož pořízení
bylo schváleno asi před třemi lety, a nikdo nepočítal s tím, že ho to stejné zastupitelstvo také
ještě neschválí. Stalo se tak vinou odboru územního plánování MěÚ Hodonín, kde připravený
materiál leží od loňského prosince. Starosta požádal o další komentář Ing. Balažíkovou.
Ing. Balažíková za svoji osobu tuto změnu pořizovatele z časového důvodu doporučuje.
Od únorové společné pracovní schůze do konce prázdnin pořizovatel ÚP, tj. MěÚ Hodonín,
nevykázal žádnou činnost. Vedoucí předmětného odboru Ing. Novák se dostavil na radu města,
aby tam vysvětlil příčiny jejich nečinnosti, která ovšem pokračovala, když pověřený
zaměstnanec nepožádal kraj o stanovisko k novým záměrům. Neučinil tak doteď. Proto Ing.
Balažíková doporučuje změnu pořizovatele z MěÚ Hodonín na MěÚ Dubňany, a to
prostřednictvím Bc. Tomáše Konečného. Pan Konečný splňuje předpoklady pro výkon územně
plánovací činnosti, má 14 letou praxi a tuto činnost by vykonával na základě příkazní smlouvy.
Zná také dubňanský katastr a připravoval zadání nového ÚP města Dubňany v době, kdy byl
ještě zaměstnán na MěÚ Hodonín. Stejnou činnost vykonává i pro další obce. Ing. Balažíková
upozornila na změnu v Čl. VIII, odst. 5 příkazní smlouvy, kde zastupitelstvo tuto smlouvu
nebere na vědomí, ale schvaluje.
Starosta Ing. Balažíkové poděkoval a přečetl návrh usnesení. Dodal, že termín možného
schvalování územního plánu je v případě Hodonína srpen-září, v případě pana Konečného pak
leden-únor příštího roku. Vyzval přítomné k diskuzi.
Ing. Příkazský upozornil na nesprávné znění bodu 3) z Čl. I smlouvy, kde by slovo „Příkazník“
mělo být vyměněno za slovo „Příkazce“. Dále by chtěl vysvětlit, co znamená termín „rozumná
doba“ v Čl. III a Čl. IV.
V následující diskuzi se k tomuto vyjádřili JUDr. Karlík, JUDr. Novák, starosta i Ing.
Balažíková. Slovo „Příkazník“ v Čl. I bod 3) bude nahrazeno slovem „Příkazce“ a ve Čl. III
bod 6) a Čl. IV bod 1) nahradí termín „v rozumné době“ formulace „v nezbytně nutné době (15 dnů). JUDr. Novák vyjádřil přání, aby byli zastupitelé na svém prvním zasedání příštího roku
informováni o postupu, příp. stavu prací na územním plánu. Starosta upozornil, že lhůty se
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mohou protáhnout vlivem nepředvídaných okolností, kdy subjekty mohou rozporovat navržené
znění.
Další diskutující nebyli, starosta požádal o hlasování.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o změnu pořizovatele Územního plánu
Dubňany z Městského úřadu Hodonín na Městský úřad Dubňany prostřednictvím
jiné fyzické osoby splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací
činnosti ve smyslu § 24 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. Bc.
Tomáš Konečný, IČO: 06255060. Zastupitelstvo města Dubňany zároveň určuje
člena zastupitelstva obce, tzv. určeného zastupitele, pana Františka Třísku pro
pořizování Územního plánu Dubňany pro volební období 2018-2022.
Hlasování:
pro = 20
Usnesení 7/1/I/U/18

proti = 0

zdržel se = 0

7.2 Návrh Příkazní smlouvy o výkonu odborného zástupce při pořízení ÚP
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 Příkazní smlouvu a smlouvu o
výkonu funkce odborného zástupce pro pořízení Územního plánu Dubňany
a k dalším činnostem dle této Smlouvy s Bc. Tomášem Konečným, IČO: 06255060,
J. Suka 2944/5, 695 01 Hodonín.
Hlasování:
pro = 20
Usnesení 7/2/I/U/18

proti = 0

zdržel se = 0

8. Diskuze
Starosta otevřel diskuzi a ponechal si úvodní slovo, aby poděkoval občanům v sálu i u
obrazovek za důvěru, za to, že přišli k urnám a dali jim svůj hlas. Za sebe i za ty, kteří dostali
důvěru a byli právě zvoleni do rady a výborů by chtěl říct, že se budou snažit tuto důvěru
nezklamat a chce slíbit, že v každém případě a při každém problému budou hledat to nejlepší
řešení pro město a pro občany. Vstupuje do svého sedmého období a stejně jako v tom prvním
pociťuje trému i závazek, kterému chce se svými kolegy dostát a posunout Dubňany zase
dopředu. K tomu by občany poprosil o důvěru, trpělivost a pochopení a také, aby se informovali
o dění v obci. Obec není podle něho jen zastupitelstvo a úřad, ale jsou to všichni občané, a
všichni by měli mít zodpovědnost a měli by se také snažit o vzájemnou pomoc a pochopení.
K volební kampani řekl, že byla velmi vyhrocená a útočná, velkou měrou ovlivnila povolební
uspořádání a neumožnila dojít k jinému uspořádání než k tomu, které bylo dnes nastoleno. Chtěl
by požádat všechny volební strany, aby zanechaly škodlivé konfrontace a snažily se s chladnou
hlavou pochopit ty své zdánlivé protivníky, aby vyhodnotily to, co bylo, a snažily se o skutečné
řešení problémů. Nová rada bude v nejbližší době aktualizovat své krátkodobé i dlouhodobé
cíle a plány a on by přivítal, aby i subjekty, které v radě nejsou, předložily v reálné a
propracované formě své záměry. Starosta také znovu připomněl, že by chtěl rozšířit a zkvalitnit
činnost komisí, aby se na rozvoji města podílelo více schopných a k práci ochotných lidí
vybraných podle jejich schopností a kvalifikace v té určité problematice. Závěrem poděkoval
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starosta za pozornost a vyjádřil vděčnost, že je v Dubňanech ještě dost lidí, kteří nesedí
s rukama v klíně.
Do diskuze se jako další přihlásila Mgr. Hartmanová, která by se chtěla podělit o své
předvolební i povolební pocity. Za ni samotnou je její předvolební kampaní jejích 54 let a
vlastně do politiky nikdy jít nechtěla, nakonec se rozhodla své služby nabídnout. Občané podle
ní ve volbách vyjádřili přání, jaké vedení města si přejí a ona v povolebních vyjednáváních
očekávala ukončení svárů a spolupráci. Myslí si, že k tomu by vedlo poměrné obsazení rady
města. Nechtěla by, aby se na politiku u nás dívalo jako na hokejový zápas, kdy jedni vyhrávají
a druzí prohrávají. Přála by si spolupráci, která by nastala, kdyby rada měla poměrné
zastoupení, jak si lidé přáli. Mrzí ji, že k tomuto přání vítězové voleb nepřihlédli. Domnívá se,
že demokracie je životní názor a postoj a každý se k němu musí dopracovat. Je jí líto, že se
promarnila historická příležitost ke spolupráci a ví, že oni jsou schopni komunikovat, pracovat
konstruktivně a pilně. Přeje spoustu krásných dní a věří, že budou všichni k sobě chovat slušně
a dělat to, co si lidé přejí.
Dalším diskutujícím byl pan Horák, který chce za spolek Pro Dubňany poděkovat všem voličům
a slíbil, že se budou skrz zastupitelstvo prosazovat svůj program. K předvolební náladě se
nechce už vyjadřovat, ale domnívá se, že povolební jednání probíhala v klidnějším duchu než
před čtyřmi lety. Závěrem ještě jednou poděkoval voličům.
Místostarostka paní Prokopenková znovu poděkovala za obdržený počet hlasů a řekla, že se
bude snažit dělat všechno, co je v jejich silách, aby vše fungovalo tak jak má. Také doufá, že
všichni budou pracovat ku prospěchu občanů města.
Na výzvu starosty, že diskutovat mohou také občané, se s příspěvkem přihlásil pan XXXXX,
který pohovořil o územním plánu a chodníku na ulici Komenského.
Nebylo již diskutujících, proto starosta všem poděkoval za jejich čas a vynaložené úsilí, těší se
na další setkávání a přeje příjemně strávený zbytek večera.
9. Usnesení
3/1/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích u r č i l o, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn. Zastupitelstvo města Dubňany dále s c h v á l i l o poskytovat
uvolněným členům ZM plnění dle ustanovení § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Uvedená plnění budou poskytována v souladu se Statutem sociálního fondu města
Dubňany za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města.
3/2/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona
o obcích starostou města pana Františka Třísku.
3/3/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany u r č i l o zvolení jednoho místostarosty. Pro tuto funkci
nebude člen ZM uvolněn. Zastupitelstvo města Dubňany dále schválilo poskytovat
neuvolněnému místostarostovi plnění dle ustanovení § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích. Uvedená plnění budou poskytována v souladu se Statutem sociálního fondu
města Dubňany za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města.
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3/4/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o
obcích místostarostou města paní Renatu Prokopenkovou.
4/1/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany s t a n o v i l o počet členů Rady města Dubňany na 7
ve složení starosta, 1 místostarosta a 5 členů rady města.
4/2/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o další členy Rady města Dubňany:
Ing. Jan Duroň
Zdeněk Flajsar
Ing. Josef Ilčík
Mgr. Anděla Nedvědíková
Jiří Zemský
5/1/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany z ř i z u j e finanční a kontrolní výbor. Oba výbory
budou 7 členné.
5/2/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o předsedou finančního výboru pana Kamila
Zatloukala, DiS.
5/3/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o předsedou kontrolního výboru Ing. Petra
Kopla.
5/4/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o tyto členy finančního výboru:
Mgr. Ivana Hartmanová
Bc. Miroslav Kratochvíl
Jaroslava Kratochvílová
Lenka Lačňáková
Ing. Karolína Maňáková
Štěpánka Měchurová
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5/5/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o tyto členy kontrolního výboru:
Petr Antoš
Stanislav Dekař
Eva Fiedlerová
Zbyněk Kopeček
Ing. Dana Panáková
Ing. Libor Výleta
6/1a/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany s t a n o v i l o měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněným zastupitelům města podle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném
znění takto:
člen ZM
předseda výboru ZM nebo komise RM
člen výboru ZM nebo komise RM
člen RM
neuvolněný místostarosta

1 800 Kč
3 500 Kč
2 800 Kč
6 700 Kč
33 000 Kč

Odměna bude poskytována ode dne následujícího po dni přijetí tohoto usnesení.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna
jako souhrn odměn podle § 74 odst. 3 zákona o obcích.
Jestliže se člen ZM nezúčastní žádného ze svolaných zasedání ZM ve stanoveném
čtvrtletí, pak nemá na odměnu za výkon funkce člena ZM za toto čtvrtletí nárok
a
odměna mu nebude vyplacena v žádném z měsíců následujícího čtvrtletí po čtvrtletí
běžného kalendářního roku, ve kterém tato absence vznikla.
Jestliže se člen RM nezúčastní žádné svolané schůze RM v měsíci, kdy se tyto schůze
konaly, pak nemá na odměnu za výkon funkce člena RM za předmětný měsíc nárok a
tato měsíční odměna mu nebude vyplacena.
Jestliže se člen ZM vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru ZM nebo předsedy
nebo člena komise RM nezúčastní žádného svolaného jednání tohoto orgánu v měsíci,
kdy se tato jednání konala, nemá na odměnu za členství v těchto orgánech v daném
měsíci nárok a odměna mu nebude vyplacena.
Činnost komisí RM se bude řídit jednacím řádem vydaným radou města a § 72 odst. 3
zákona o obcích.
6/1b/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany r o z h o d l o v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona
o obcích o měsíční odměně ve výši 2 500 Kč fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů ZM a komisí RM.
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Jestliže se člen výboru ZM nebo komise RM, který není členem ZM, nezúčastní žádného
svolaného jednání orgánu, jehož je členem v daném měsíci, kdy se tato jednání konala,
nemá na odměnu za členství v těchto orgánech v daném měsíci nárok a odměna mu
nebude vyplacena.
7/1/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o změnu pořizovatele Územního plánu
Dubňany z Městského úřadu Hodonín na Městský úřad Dubňany prostřednictvím jiné
fyzické osoby splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti
ve smyslu § 24 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. Bc. Tomáš
Konečný, IČO: 06255060. Zastupitelstvo města Dubňany zároveň určuje člena
zastupitelstva obce, tzv. určeného zastupitele, pana Františka Třísku pro pořizování
Územního plánu Dubňany pro volební období 2018-2022.
7/2/I/U/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o Příkazní smlouvu a smlouvu o výkonu
funkce odborného zástupce pro pořízení Územního plánu Dubňany a k dalším
činnostem dle této Smlouvy s Bc. Tomášem Konečným, IČO: 06255060, J. Suka
2944/5, 695 01 Hodonín.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Součástí zápisu jsou tyto přílohy:
a)
b)
c)
d)
e)

Prezenční listina
Slib člena zastupitelstva města
Předání osvědčení o zvolení do Zastupitelstva města Dubňany
Potvrzení o převzetí publikací zastupitelem
Potvrzení mailové adresy zastupitele k zasílání materiálů k zasedání ZM
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10. Závěr
Starosta ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva města Dubňany v 18.48 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 7. 11. 2018.

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

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

…………………………………………………………………………………………………..
ověřovatelé:
Petra Kohoutová
Mgr. Anděla Nedvědíková
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