Zápis
z I. zasedání Zastupitelstva města Dubňany, které se konalo
ve středu dne 12. 2. 2020 v 16.00 hodin v sále Kulturního domu v Dubňanech
Přítomno:
18 členů zastupitelstva
Omluveni:
Ing. Petr Příkazský, Ing. Petr Kopl, pan Petr Horák
Neomluveni:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.

Zahájení
Schválení podání žádosti města o dotaci na multifunkční hřiště v areálu
ZŠ na Ministerstvo pro místní rozvoj
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 na zrušení OZV č. 3/2002
Návrh Smlouvy darovací s Římskokatolickou farností Dubňany
Přijetí daru od vlastníků pozemků v ul. Na Dílech
Návrh veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací spolkům z rozpočtu
města pro rok 2020
Návrh Změny č. 1 územního plánu města Dubňany
Nabídka pro město na odkup pozemků p.č. XXXXX, XXXXX,
XXXXX a XXXXX v k.ú. Dubňany
Žádost o odprodej pozemku (části) p.č. 2975/32 v k.ú. Dubňany
v majetku města
Žádost o odprodej pozemku p.č. 2975/33 v k.ú. Dubňany v majetku
města
Různé
Diskuze
Závěr

1. Zahájení
I. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v roce 2020 zahájil a řídil starosta František Tříska.
Přivítal přítomné, které upozornil, že zasedání zastupitelstva je natáčeno místní kabelovou
televizí a příspěvky budou v nezměněné podobě odvysílány. Konstatoval, že je přítomno 18
zastupitelů a orgán je tedy usnášení schopný.
K programu starosta řekl, že se z něho vypouští žádosti v bodě 9 a 10, pan XXXXX podal
žádost novou a pan XXXXX ji stáhl, starosta blíže vysvětlí v bodě různé, kde budou zastupitelé
seznámeni také s posledním rozpočtovým opatřením loňského roku. V bodě 9 bude projednána
rezignace Ing. Kopla na členství a předsednictví v KV a v bodě 10 návrh činnosti FV na rok
2020. Přečetl nově navrhovaný program zasedání, zeptal se na jeho případné doplnění, poté
požádal o hlasování o programu zasedání v přednesené podobě.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení podání žádosti města o dotaci na multifunkční hřiště v areálu
ZŠ na Ministerstvo pro místní rozvoj
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 na zrušení OZV č. 3/2002
Návrh Smlouvy darovací s Římskokatolickou farností Dubňany
Přijetí daru od vlastníků pozemků v ul. Na Dílech
Návrh veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací spolkům z rozpočtu
města pro rok 2020
Návrh Změny č. 1 územního plánu města Dubňany
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8.
9.
10
11.
12.
13.
Hlasování:

Nabídka pro město na odkup pozemků p.č. XXXXX, XXXXX,
XXXXX a XXXXX v k.ú. Dubňany
Změny v obsazení funkcí Kontrolního výboru ZM Dubňany
Návrh činnosti Finančního výboru ZM Dubňany na rok 2020
Různé
Diskuze
Závěr
pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

Program zasedání byl schválen.
Starosta určil za ověřovatele zápisu Mgr. Martinu Kordulovou a paní Julii Říhovou, za
zapisovatelku paní Jiřinu Chludilovou. Proti výkonu určených funkcí nebylo námitek.
2. Schválení podání žádosti města o dotaci na multifunkční hřiště v areálu ZŠ
na Ministerstvo pro místní rozvoj
Dle komentáře starosty je třeba, aby zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na
multifunkční hřiště, které je situováno na vyhovující pozemek za SC Želva v blízkosti základní
školy. Starosta přečetl návrh na usnesení a vyzval přítomné k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o podání žádosti o dotaci ve výši 1,2
mil. Kč na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu základní školy z dotačního
titulu „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ vydaným Ministerstvem pro
místní rozvoj v podprogramu „Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli“.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/I/20

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

3. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 na zrušení OZV č. 3/2002
Vyhláška č. 1/2020 podle slov JUDr. Karlíka ruší OZV č. 3/2002 Řád veřejného pohřebiště
města Dubňany ze dne 25.2.2002. V souladu s novelou zákona o pohřebnictví bude tento Řád
nyní řešený jiným právním předpisem. Starosta přečetl návrh na usnesení a vyzval přítomné
k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany v y d a l o Obecně závaznou vyhlášku města
Dubňany č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 3/I/20

pro = 18

proti = 0
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zdržel se = 0

4. Návrh Smlouvy darovací s Římskokatolickou farností Dubňany
Jak řekl starosta, předmětná částka je již zastupitelstvem schválena v rozpočtu města, zákon
ukládá také schválení darovací smlouvy s obdarovaným. Přečetl návrh na usnesení a vyzval
přítomné k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o Smlouvu darovací o poskytnutí daru
ve výši 600 000 Kč s příjemcem Římskokatolická farnost Dubňany, zastoupená P.
Pavlem Zahradníčkem, Komenského 377, 696 03 Dubňany, IČO: 65744403, za
účelem obnovy fasády budovy fary v Dubňanech.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 4/I/20

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

5. Přijetí daru od vlastníků pozemků v ul. Na Dílech
Starosta úvodem popsal lokalitu, jedná se o polní cestu z ul. Na Dílech, kdy nalevo stojí dům
pro seniory a na pravé straně dle nového územního plánu je 7 – 8 stavebních míst. Firma US
Rival vybudovala plynovod a elektriku, město bude dělat komunikaci, vodovody a kanalizaci
k těmto stavebním pozemkům. Zrealizovat by to nešlo bez převodu potřebných pozemků na
město, k čemuž starosta dodal, že vlastníci reagovali pružně a vyjádřili všichni s tímto svůj
souhlas. Přečetl návrh na usnesení a vyzval přítomné k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí – bezúplatný převod pozemků
v obci a k.ú. Dubňany vzniklých dle GP č. 2994-10/2020 ze dne 23.1.2020 městu
Dubňany a Darovací smlouvu s:
- Ing. XXXXX, 696 03 Dubňany – pozemek p.č. XXXXX o výměře 11 m2,
- pan XXXXX, 696 03 Dubňany – pozemky p.č. XXXXX o výměře 37 m2 a p.č.
XXXXX o výměře 56 m2,
- pan XXXXX, 262 04 Nová Ves pod Pleší – pozemek p.č. XXXXX o výměře 56
m2,
- Mgr. XXXXX, 602 00 Brno-Veveří – pozemky p.č. XXXXX o výměře 31 m2 a
p.č. XXXXX o výměře 116 m2,
- pan XXXXX, 696 05 Milotice – pozemek p.č. XXXXX o výměře 31 m2,
- paní XXXXX, Komárov, 617 00 Brno, Mgr. XXXXX, 696 03 Dubňany a Mgr.
XXXXX, 691 72 Klobouky u Brna – pozemek p.č. XXXXX o výměře 54 m2
(každá ve výši id. 1/3),
- US Rival s.r.o., IČO: 05823064, XXXXX, 696 03 Dubňany – pozemky p.č.
XXXXX o výměře 23 m2 a p.č. XXXXX o výměře 53 m2.
Náklady a daň z nabytí hradí obdarovaný.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 5/I/20

pro = 18

proti = 0
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zdržel se = 0

6. Návrhy veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací spolkům z rozpočtu města pro
rok 2020
Ke schválení jsou zastupitelům předloženy čtyři smlouvy na poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč.
Podle slov starosty je to současný stav, dají se očekávat další žádosti. Vzhledem k tomu, že
hlasovat se bude o každé zvlášť, přečetl návrh na smlouvu s FK Baník a otevřel diskuzi.
JUDr. Novák hodnotil záměr zapojit do rozhodování o dotacích občany jako sympatický, ale
současně i nepromyšlený a nekoncepční. Hlavní nedostatky vidí ve velmi malé účasti (pouze
16,6% oprávněných osob). O výsledku hlasování rozhodoval spíše marketing než znalost
činnosti spolků a jejich skutečných potřeb. Přestože FK Dubňany získal nejvíc hlasů, byl jeho
dotační požadavek pokryt pouze z poloviny. Město tak bude muset tuto disproporci řešit. Za
největší nedostatek považuje to, že pravidla předmětného hlasování nebyla projednána
a schválena zastupitelstvem. Domnívá se, že pokud bude rozhodnuto tento systém uplatnit i
v příštích letech, je nutno v dostatečném předstihu tato pravidla zásadně změnit.
JUDr. Novák předložil návrh usnesení v tom smyslu, aby FK Baník Dubňany obdržel dotaci ve
výši svého požadavku, tj. 250 000 Kč.
Reagoval zastupitel Flajsar, nároky spolků jsou větší, rozděluje se více peněž, přičemž nájmy
na SC Želva jdou přímo TS Dukos. Nevidí důvod, proč by nemohli rozhodovat občané, jsou to
daňoví poplatníci. Fotbalistům by nyní větší částku nedával, pokud budou potřebovat, nikomu
se ještě pomoc neodřekla. Na důkladnější vypracování systému je tady celý rok.
Mgr. Nedvědíková se vyjádřila jako velký odpůrce tohoto systému hlasování, váží si lidí, co
přišli, ale nemyslí si, že by o tom měli rozhodovat. Mělo by to být podle jejich skutečných
potřeb. Nevidí důvod k hlasování, když je tu rezerva, ze které mohou spolky dále čerpat. Chtěla
by také, aby spolky přistupovaly k bezplatnému nájmu na Želvě zodpovědně.
Zastupitelka Ing. Maňáková se neztotožňuje se způsobem a nastavením hlasování, měl by se
podle ní vypracovat systém úplně nový.
Starosta připomněl, že zastupitelstvo má schválit čtyři smlouvy, sytém připravila rada města
a on se obává, že ho zřejmě zastupitelé nepochopili.
Ing. Lysý oceňuje pokus o participaci, ale metodika nebyla podle něho v pořádku.
Mgr. Kordulová souhlasí s kolegy, každý spolek má podle ní jiné potřeby, což by se mělo
zapracovat.
Bc. Švagerka má hlasování za nesystémové, město se zbavuje zodpovědnosti, vycházet se má
z potřeb spolku a komunikovat s nimi.
Mgr. Hartmanová byla překvapena, když se o hlasování dověděla. Možnost hlasovat pro lidi je
podle ní pozitivní, naopak spolky podle ní museli žebrat o podporu. Přivítala, že je hala SC
Želva pro spolky zdarma. Hlasování by podle ní mělo být jedním z kritérií. Ptá se, zda spolky
vědí, že mohou žádat o další finance, že je tu rezerva 500 tis. Kč.
Starosta je překvapený její neznalostí skutečností, které byly prezentovány na všech
informačních kanálech města. Se spolky proběhla informační schůzka a i ona sama byla u
schvalování rozpočtu, kde byly uvedeny všechny částky určené pro spolkovou činnost, které
jsou nyní výrazně navýšeny, včetně položky za nájem haly pro spolky. Věří, že zástupci spolků
vědí, jakým způsobem se mohou na město obrátit. Přivítal by, kdyby se zastupitelé více
o problematiku zajímali mimo veřejná zasedání ZM.
Bc. Švagerkovi vadí, že zastupitelstvo nemůže dávat návrhy, že bylo vše projednáno
a odsouhlaseno v radě města a jim jen oznámeno.
Starosta k systému hlasování řekl, že je unikátní a má určitě slabiny. Ke skutečnosti, že některé
spolky dostaly méně, než jim určily obdržené hlasy, vysvětlil, že toto bylo ošetřeno ve formuláři
žádosti, kdy spolek uvedl maximální požadovanou částku. Tu obdržel, přebytečné hlasy byly
pak rozděleny na ostatní spolky. Částka 500 tis. Kč není rezerva, je určena pro další použití a
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toto zdůraznil již při schvalování rozpočtu. Náklady na nájmy Želvy spolky nikdy neplatily,
peníze na ně určené šly z města na TS Dukos. Určitě lze pro příště systém dopilovat, ovšem
z pohledu zastupitelů se nic nemění, stejně jako dosud, jsou jim předkládány smlouvy nad 50
tis. Kč ke schválení.
Po skončení diskuze starosta nechal nejprve hlasovat o návrhu JUDr. Nováka.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč
z rozpočtu města pro rok 2020 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem FK Baník
Dubňany, z.s., Dubňany č.p. 547, 696 03 Dubňany, IČO: 66609976.
Hlasování:

pro = 4
Hartmanová
Nedvědíková
Novák
Švagerka

proti = 10
Duroň
Flajsar
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Prokopenková
Říhová
Tříska
Zatloukal

zdržel se = 4
Kordulová
Lysý
Maňáková
Zemský

Návrh usnesení nebyl schválen.
Následně nechal starosta hlasovat o původně navrženém usnesení.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 126 932
Kč z rozpočtu města pro rok 2020 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem FK Baník
Dubňany, z.s., Dubňany č.p. 547, 696 03 Dubňany, IČO: 66609976.
Jiné návrhy na usnesení, změnu či opravu nebyly a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 6a/I/20

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

Starosta nechal jednotlivě hlasovat o dalších třech návrzích na usnesení.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 100 000
Kč z rozpočtu města pro rok 2020 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem
Tělocvičná jednota Sokol Dubňany, Lipová 653, 696 03 Dubňany, IČO: 44164149.
Hlasování:
Usnesení 6b/I/20

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 59 051 Kč
z rozpočtu města pro rok 2020 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem F.A.T.R., z.s.,
Sportovní 1766, 696 03 Dubňany, IČO: 67010822.
Hlasování:

pro = 18

proti = 0
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zdržel se = 0

Usnesení 6c/I/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 52 797 Kč
z rozpočtu města pro rok 2020 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem Basketbal
Dubňany z.s., Sportovní 1766, 696 03 Dubňany, IČO: 06194958.
Hlasování:
Usnesení 6d/I/20

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

Starosta předal před dalším bodem programu slovo místostarostce.
7. Návrh Změny č. 1 územního plánu města Dubňany
Místostarostka okomentovala navrhovaný obsah změny č. 1 územního plánu Dubňany,
jednotlivě hovořila ke všem čtyřem návrhům. Jedná se o podnět manželů XXXXX na změnu
využití pozemku v lokalitě Jarohněvice a dále tři vlastní podněty ZM na změnu využití plochy
– vymezené části pozemku p.č. 2658/1 na Trninách a dále také plochy o výměře 0,66 ha
nacházející se mezi ul. Jarohněvice a cyklostezkou. Třetím je podnět na zrušení podmínky
zpracování územní studie pro část zastavitelné plochy v průmyslové oblasti v lokalitě Důbkové
louky. Odbor životního prostředí KÚ JMK nemá připomínky a námitky k obsahu navrhované
změny č. 1. Zpracovatel Bc. Konečný navrhuje zkrácený postup pořízení této změny.
Místostarostka přečetla návrh na usnesení a dala prostor k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany po projednání
I. schválilo
a) pořízení Změny č. 1 územního plánu Dubňany,
b) obsah Změny č. 1 územního plánu Dubňany, uvedený v příloze č. 1 tohoto
usnesení
II. stanovilo, že
a) Změna č. 1 územního plánu Dubňany bude pořízena zkráceným postupem
podle § 55a a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
b) určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 územního plánu Dubňany bude
František Tříska, zastupitel města a starosta města,
III. vzalo na vědomí, že
pořizovatelem Změny č. 1 územního plánu Dubňany bude Městský úřad Dubňany,
který zajistí výkon územně plánovací činnosti podle § 6 odst. 2 stavebního zákona
s použitím § 24 stavebního zákona prostřednictvím jiné fyzické osoby na základě
uzavření příkazní smlouvy.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 7/I/20

pro = 18

proti = 0
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zdržel se = 0

8. Nabídka pro město na odkup pozemků p.č. XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX
v k.ú. Dubňany
Místostarostka přečetla nabídku Ing. XXXXX pro město na odkup pozemků o výměře 1 845
m2 pod hřbitovem, původní požadovanou částku 500 Kč/m2 snížil vlastník na 420 Kč/m2. Také
nebude požadovat zpětně cenu za pronájem dle platných cenových věstníků. Místostarostka
připomněla projednávání na zastupitelstvu v roce 2019, kdy nebyl schválen odkup za cenu 450
Kč/m2. Probíhá zde několik let dlouhodobé jednání mezi městem a vlastníkem. Projednává se
opakovaně na schůzích rady i v zastupitelstvu a rada města doporučuje shodnout se nyní na
odkupu těchto pozemků a záležitost tak vyřešit. Místostarostka přečetla návrh na usnesení a
dala prostor k diskuzi.
V jejím úvodu diskutovali JUDr. Novák a Mgr. Chludilová k vyvlastnění předmětných
pozemků. Právnička informovala o krocích, které byly učiněny v této věci. Řekla, že
vyvlastnění je možné jen ve veřejném zájmu a na základě účelu stanoveného zvláštním
zákonem. Zákonný účel se nepodařilo najít ani po konzultaci zejména s pracovníky
vyvlastňovacího úřadu v Hodoníně, pracovníky krajského úřadu a Ministerstva pro místní
rozvoj. Vyvlastňovací úřad byl osloven i písemně, aby pro účely zasedání zastupitelstva poskytl
písemné vyjádření k možnosti vyvlastnění a existenci zákonného důvodu, což bylo ze strany
vyvlastňovacího úřadu po následném telefonickém rozhovoru odmítnuto a ke dni konání
zastupitelstva nebyla obdržena žádná oficiální písemná odpověď. Kromě toho bylo zjištěno, že
vyvlastnění je možné pouze za účelem přípravy realizace určitého záměru, tedy do budoucna,
nikoliv dodatečně, jako je v tomto případě.
JUDr. Novák uvedl, že zastupitelé jsou ze zákona povinni chránit zájmy obce a ne zájmy
pozemkového spekulanta, kterým bezpochyby pan XXXXX je. Podle § 39 odst. 2 zák. o obcích
se při úplatném převodu majetku sjednává cena ve výši, která je v čase a místě obvyklá, to je
v daném případě cena dle aktuálního znaleckého posudku 100 Kč za m2. Odchylka od této ceny,
která činí 320 Kč za m2, musí být řádně zdůvodněna, což v tomto případě nebylo. Ústní
zdůvodnění právničky města o nemožnosti vyvlastnění uvedených pozemků podle něho
postrádá jakoukoliv odbornou argumentaci. Odkaz na neprokázaná telefonická stanoviska
vyvlastňovacího úřadu a ministerstva pro místní rozvoj bez doložení písemné zprávy je zcela
neprofesionální a nedostatečné. JUDr. Novák proto navrhl usnesení, kterým zastupitelstvo
odkládá rozhodnutí o odkoupení předmětných pozemků a ukládá radě města předložit
zastupitelům řádné zdůvodnění rozdílu cen tak, jak to vyžaduje zákon:
Zastupitelstvo města Dubňany o d k l á d á rozhodnutí o odkoupení pozemků p.č.
XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX v k.ú. Dubňany a ukládá radě města předložit
zastupitelům před opětovným projednáním této věci písemné zdůvodnění rozdílu mezi
cenou nabídnutou p. XXXXX (420 Kč za m2) a cenou zjištěnou znaleckým posudkem
(100 Kč za m2) tak, jak to ukládá zákon o obcích.
Zastupiteli Švagerkovi chybí důvodová správa a písemný komentář. Chtěl by právní analýzu
k možnosti vyvlastnění a trvá na odložení.
Mgr. Chludilová upozornila, že veškeré informace, které má Město Dubňany k dispozici, byly
zastupitelům ze strany zejména právníků města předloženy již v rozpravě k tomuto bodu
a zároveň upozornila na skutečnosti, že právní analýzu za účelem dostatečné informovanosti
zastupitelů a s tím souvisejícím řádným a odpovědným plněním jejich funkce může poskytnout
pouze advokát.
Místostarostka upozornila, že nabídka na 420 Kč/m2 trvá pouze do 29.2.2020. Je si vědoma, že
cena je vyšší, ale byla by pro odkup. Zastupitelstvo města může nakupovat i za vyšší cenu
a myslí si, že v tomto netradičním případě hřbitovních pozemků, kde leží těla předků, by takový
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odkup byl obhájitelný. Je tady také projekt za účelem dalšího zkulturnění prostor hřbitova a
jeho okolí a nejde ho realizovat bez vyřešení vlastnictví pozemků. Je třeba získat stavební
povolení, což bez souhlasu stávajících pozemků nebude možné. Všem je znám špatný stav
hřbitovních chodníků a je zde snaha o to, aby místo vypadalo důstojně.
Starosta požádal o strpení, neboť chce na místě připravit požadované odůvodnění do návrhu
usnesení. Vyzval k diskuzi i přítomné občany.
Pan Flajsar oznámil, že bude hlasovat pro odkoupení, lidsky cítí potřebu udělat něco pro to, aby
toto místo vlastnilo město.
Z přítomných občanů pan XXXXX poděkoval za možnost bezplatného využití Želvy na konání
13. Parkinsoniády. Zřejmě bude poslední, předává ji evropské asociaci parkinsoniků.
Starosta doplnil text navrhovaného usnesení na schválení odkupu pozemků od Ing. XXXXX
o zdůvodnění, přičemž ji nadiktoval zapisovatelce, která ho následně zopakovala.
Starosta se obrátil na JUDr. Nováka ohledně obsahu jmenovaného § 39, domnívá se, že se týká
pouze případů prodeje majetku. Zdá se mu poměrně nereálné, aby se město v případě odkupu
řídilo striktně znaleckými posudky.
JUDr. Novák se nad tím také zamýšlel, právníci vědí, co je logický výklad, právě proto je tam
uveden úplatný převod majetku, čímž se myslí tam i zpět, tedy kup i prodej. Je možno koupit
za vyšší či prodat za nižší při zdůvodnění tohoto předem. Přivítal by předem připravený
písemný posudek od právníků, záležitost by odročil.
Místostarostka znovu připomněla dobu trvání nabídky 420 Kč/m2 do posledního února 2020.
Ing. Maňáková souhlasí s JUDr. Novákem, odsunula by rozhodnutí až po dodání zdůvodnění.
Mgr. Hartmanová se k tomu také přiklání, zastupitelé se tímto chrání před neuváženým
rozhodnutím, počkala by do dodání písemného zdůvodnění od právníků, které by pro
zastupitele mohlo být dostatečné.
Podle Bc. Švagerky chybí zdůvodnění dle § 39, je to citlivá věc, vysoká částka a jemu schází
k tomuto příslušný materiál.
Starosta reagoval, že zdůvodnění je přece součástí navrhovaného usnesení. I kdyby se nějaký
renomovaný posudek odjinud se do příštího zasedání získal, nebude konstatovat nic jiného, než
co je v navrhovaném textu. Peripetiemi jednání si neprošel nikdo jiný než my sami a JUDr.
Novák o tom dobře ví, protože v době, kdy tato kauza začala, byl místostarostou. Myslí si, že
je zde pokus to pouze oddálit. Zdůraznil, že tzv. koalice se na hlasování o tomto bodě předem
nedomlouvala a bude pro něho zklamáním, pokud alespoň s tzv. opozice nenalezne v sobě
dostatek odvahy. Všem by teď už mělo být jasné, že Ing. XXXXX nikdo nedonutí tu cenu více
snížit. Jednal s ním teď naposledy osobně, snažil se získat cenu nižší, ale vlastník by si
představoval naopak cenu vyšší. Pouze se prodlužuje trvání řešení tohoto problému a
nemožnost nakládat s těmito pozemky.
Pan XXXXX vystoupil s dotazem, jaký je rozdíl mezi cenami navrženými XXXXX a
navrženými městem, na což starosta odpověděl, že město nenavrhovalo nic a on sám 350 Kč,
což je 70 Kč/m2, tj. asi 120 tis. Kč. Oba se shodli, že ta částka za další prodlužování problému
nestojí.
JUDr. Novák opakoval, že by přivítal posudek připravený právníky města, který by obsahoval
stanoviska citovaných institucí a osob ve zdůvodnění starosty, jež je součástí návrhu usnesení.
Ing. XXXXX by požádal o prodloužení stanovené lhůty platnosti nabídky.
Místostarostka by zvedla ruku pro, myslí si, že by si to obhájili.
Mgr. Kordulová se otázala, pokud se Ing. XXXXX prodají pozemky za 0,75 mil. Kč, jak se
bude řešit případný odkup od vlastníků dalších hřbitovních pozemků. Zda nevznikne další
dlouhodobá kauza. Kdyby po odkupu pozemků Ing. XXXXX bylo vše města, zvedla by pro to
ruku. Ale jak pochopila, je tam další vlastník.
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Místostarostka odpověděla, že další nevypořádaný hřbitovní pozemek je z ¼ města, z ¼
místního občana a ½ je nevypořádané dědictví. Cena by v případě odkupu byla pravděpodobně
stejná, jako teď.
JUDr. Karlík doplnil, že s tímto vlastníkem se jednalo naposledy v loňském roce, kdy chtěl
s městem uzavřít nájemní smlouvu, která byla zpracovaná a podle něho upravená. Poslala se
mu a on už se neozval. Kdysi chtěl svůj podíl na pozemku směnit za stavební místo. Další
spoluvlastník zemřel cca před 100 lety, není po něm vypořádáno dědictví. Pokud se tak nestane,
výměra propadne státu. Jedná se o asi 600 m2.
Na dotaz místostarostky již nebylo diskutujících, přistoupila tedy k hlasování, a to nejprve
o návrhu JUDr. Nováka, který přečetl jeho znění.
Zastupitelstvo města Dubňany o d k l á d á rozhodnutí o odkoupení pozemků p.č.
XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX v k.ú. Dubňany a ukládá radě města předložit
zastupitelům před opětovným projednáním této věci písemné zdůvodnění rozdílu mezi
cenou nabídnutou p. XXXXX (420 Kč za m2) a cenou zjištěnou znaleckým posudkem
(100 Kč za m2) tak, jak to ukládá zákon o obcích.
Hlasování:

pro = 6
Hartmanová
Kordulová
Lysý
Maňáková
Novák
Švagerka

proti = 9
Duroň
Flajsar
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Prokopenková
Říhová
Tříska
Zatloukal

zdržel se = 3
Ilčík
Nedvědíková
Zemský

Návrh usnesení nebyl schválen.
Další hlasování proběhlo o původní návrh usnesení doplněný starostou města o text
zdůvodnění.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovitých věcí – pozemků
p.č. XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX v k.ú. Dubňany o celkové výměře 1 845
m2 od Ing. XXXXX, 692 01 Mikulov, za celkovou cenu 774 900 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Zastupitelstvo města si je vědomo, že kupní cena pozemků je v tomto případě vyšší,
než město zaplatilo v předcházejících odkupech pozemků pod místním hřbitovem.
Jednání o snížení ceny probíhají takřka nepřetržitě od roku 2013 bez výraznějšího
výsledku, než je poslední nabídka ze dne 27.1. tohoto roku.
Město se obrátilo v průběhu těchto let na advokáta, poslance, Ministerstvo pro
místní rozvoj a další, podle nás, kompetentní instituce, také probíhaly konzultace
nejen na různých právních úrovních, ale také např. na Jihomoravském kraji.
Dalším důvodem nutnosti realizace převodu je nemožnost nakládání s těmito
pozemky, zvláště pak nemožnost rekonstrukce infrastruktury hřbitova.
V současnosti zpracovávaná projektová dokumentace bez vyřešení tohoto
problému neumožní získání řádného stavebního povolení.
V neposlední řadě dochází u řady občanů města k citové újmě z důvodu, že tělesné
ostatky a místo posledního odpočinku jejich předků jsou po řadu let předmětem
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nedůstojného dohadování a handrkování o podmínkách převodu tohoto místa na
město Dubňany.
Ze zasedací místnosti odešel zastupitel Švagerka.
Hlasování:

pro = 12
Duroň
Flajsar
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Nedvědíková
Prokopenková
Říhová
Tříska
Zatloukal
Zemský

proti = 2
Hartmanová
Novák

zdržel se = 3
Kordulová
Lysý
Maňáková

Usnesení 8/I/20
Do zasedací místnosti se vrátil zastupitel Švagerka.
9. Změny v obsazení funkcí Kontrolního výboru ZM Dubňany
Starosta přečetl rezignaci Ing. Kopla na mandát předsedy i člena kontrolního výboru, kterou
zastupitel doručil v den konání zasedání ZM na městský úřad. Starosta upozornil, že navržený
a schválený bod programu zní Změny v obsazení funkcí. Je to proto, že po zvolení nového
předsedy KV, navrhne odvolání dalšího člena KV pana Kopečka. Důvodem je jeho častá
absence na schůzích KV, omluvená i neomluvená (dle závěrečné zprávy KV). A pokud bude
odvolán, bude potřeba zvolit na jeho místo nového člena. Otevřel diskuzi.
Ing. Maňáková navrhla JUDr. Nováka, jak řekla, na základě jeho právních zkušeností i
zkušeností se samosprávou. Předsedou by měl podle ní být člen opozice.
Starosta navrhl Ing. Duroně, který jako člen rady bude s RM v kontaktu při kontrole plnění
usnesení, vhodné je to i z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti tajemnice. Požadavek opozice na
předsedu byl akceptován pouze jedenkrát, a to nyní, nikdy předtím takové pseudotradice
v Dubňanech nebyly.
Bc. Švagerka podpořil kandidaturu JUDr. Nováka, požádal kolegy o jeho zvolení.
Mgr. Nedvědíková vyjádřila nespokojenost s přístupem pana Kopečka, připomněla odstoupení
Ing. Lysého ze Sportovní komise a nyní končí Ing. Kopl. Nepamatuje se, že by se toto dřív
dělo.
Ing. Maňáková uznává, že byli u nich změny, ale funkci zastupitele vykonávají.
JUDr. Novák si váží návrhu, ale s ohledem na další návrh, se z osobních důvodů vzdává
kandidatury.
Jiný kandidát nebyl, starosta nechal tedy hlasovat o svém návrhu na předsedu KV.
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o předsedou Kontrolního výboru ZM
Dubňany Ing. Jana Duroně.
Hlasování:

pro = 12

proti = 0
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zdržel se = 6

Duroň
Hartmanová
Kordulová
Maňáková
Novák
Švagerka

Flajsar
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Lysý
Nedvědíková
Prokopenková
Říhová
Tříska
Zatloukal
Zemský
9a/I/20
Ze zasedacího sálu odešel zastupitel Duroň.

Starosta dále přečetl návrh usnesení na odvolání člena KV pana Kopečka.
Zastupitelstvo města Dubňany o d v o l a l o z funkce člena Kontrolního výboru
ZM Dubňany pana Zbyňka Kopečka.
Hlasování:

pro = 14
Flajsar
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kordulová
Kuřil
Lysý
Nedvědíková
Novák
Prokopenková
Říhová
Tříska
Zatloukal
Zemský

proti = 0

zdržel se = 3
Hartmanová
Maňáková
Švagerka

9b/I/20
Do zasedacího sálu se vrátil zastupitel Duroň.
Z důvodu potřeby doplnit počet členů KV na lichý počet, požádal starosta o návrhy na nového
člena KV.
Ing. Maňáková navrhla JUDr. Nováka.
Místostarostka navrhla paní Petru Rusinskou. Starosta potvrdil, že tuto kandidaturu přijala.
Starosta nechal hlasovat o návrhu Ing. Maňákové.
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o členem Kontrolního výboru ZM Dubňany
JUDr. Václava Nováka.
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Hlasování:

pro = 5
Hartmanová
Kordulová
Lysý
Maňáková
Švagerka

proti = 8
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Prokopenková
Říhová
Tříska
Zatloukal

zdržel se = 5
Duroň
Flajsar
Nedvědíková
Novák
Zemský

Návrh usnesení nebyl schválen.
Další hlasování bylo o návrhu místostarostky Prokopenkové.
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o členkou Kontrolního výboru ZM
Dubňany paní Petru Rusinskou.
Hlasování:

pro = 13
Duroň
Flajsar
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Lysý
Nedvědíková
Prokopenková
Říhová
Tříska
Zatloukal
Zemský

proti = 2
Novák
Švagerka

zdržel se = 3
Hartmanová
Kordulová
Maňáková

9c/I/20
10. Návrh činnosti Finančního výboru ZM Dubňany na rok 2020
Starosta seznámil přítomné s obsahem návrhu činnosti FV pro rok 2020, který byl také před
zasedáním projednán na schůzce jeho členy. Přečetl návrh na usnesení a vyzval k diskuzi.
Ze zasedací místnosti odešla zastupitelka Kordulová.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o plán činnosti Finančního výboru ZM
na rok 2020.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:

pro = 16
Duroň
Flajsar
Hartmanová
Ilčík

proti = 0
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zdržel se = 1
Švagerka

Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Lysý
Maňáková
Nedvědíková
Novák
Prokopenková
Říhová
Tříska
Zatloukal
Zemský
10/I/20
11. Různé
Informace o RO č. 8 pro rok 2019
Úvodem požádal starosta vedoucí finančního odboru, aby informovala členy zastupitelstva
o posledním rozpočtovém opatření loňského roku. Ing. Grégrová okomentovala jednotlivé
položky, částky celkem na straně příjmů a výdajů a zrekapitulovala rozpočet města po
provedení tohoto RO č. 8.
Do zasedací místnosti se vrátila zastupitelka Kordulová.
Změna programu – stažení žádosti o odprodej pozemků
Starosta blíže vysvětlil důvody změny bodů č. 9 a 10, kde měly být původně projednány žádosti
občanů o odprodej pozemků, které mají za zahradou zaplocené, pronajaté, nebo částečně
pronajaté. Pan XXXXX si podal dodatečně třetí žádost o cca 25 m2, kdy nebude narušena
zamýšlená stavební parcela, dojde pouze k zarovnání jeho pozemku. Pan XXXXX zrušil
původní žádost, na vlastní náklady zajistí nový geometrický plán a bude žádat o část pozemku
v rámci kompromisního řešení situace, i v zájmu budoucích sousedských vztahů při vzniku
nových rodinných domů.

12. Diskuze
Na výzvu starosty vystoupili občané Jarohněvic, kteří následně vyjádřili svou nespokojenost
s tím, že stále není vybudován chodník u jejich rodinných domů (od pily Skočík směr
Mutěnice), poukázali na nebezpečnost tohoto úseku a chtěli by znát termín jeho realizace.
Starosta a Ing. Balažíková vysvětlili, že příčinou zdržení nebyl postup města Dubňany, ale
jiných subjektů, např. SÚS, místní občanky, která nedala souhlas z důvodu dotčenosti jejího
pozemku, Policie ČR a podobně. Město má připraveny finanční prostředky i projektovou
dokumentaci, čeká se na udělení stavebního povolení. Starosta nabídl občanům možnosti
podívat se na projektovou dokumentaci na městském úřadě.
Podle Mgr. Hartmanové se na různých místech v lese nachází stromy ve špatném stavu a život
ohrožujících a žádá tedy RM o řešení situace. Navrhuje hlasovat o následujícím usnesení:
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Zastupitelstvo města Dubňany u k l á d á radě města, aby řešila bezpečnost
v okrajových částech městského lesa odstraněním suchých, spadaných a
ztrouchnivělých stromů a velkých větví.
Hlasování:

pro = 7
Duroň
Flajsar
Hartmanová
Kordulová
Maňáková
Novák
Švagerka

proti = 0

zdržel se = 11
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Lysý
Nedvědíková
Prokopenková
Říhová
Tříska
Zatloukal
Zemský

Návrh usnesení nebyl schválen.
Reagoval Ing. Ilčík, když řekl, že Komise pro les má vypracovaný plán na rok 2020, který řeší
i tuto situaci, není zapotřebí přijímat usnesení, postupuje se podle lesního zákona.
JUDr. Novák také doporučuje urychleně odstranit poškozené stromy, u kterých hrozí nebezpečí
jejich nekontrolovaného pádu zejména na kraji lesa v blízkosti obytné zástavby. Dále uvedl, že
ke stavu městských lesů se kriticky vyjadřuje řada občanů, ovšem často na základě zkreslených
informací a nedostatečných poznatků. Doporučuje proto, aby alespoň jednou ročně byl do
programu zastupitelstva zařazen samostatný bod „ Stav městských lesů“, a to za účasti lesního
odborného hospodáře a dalších zainteresovaných osob. Tímto by se jednak zlepšila
informovanost občanů a jednak by občané měli možnost vznášet své připomínky a dotazy za
přítomnosti osob, které za stav městských lesů zodpovídají.
Starosta ve svém vstupu informoval o následujícím:
předání nové cisterny pro dubňanské hasiče se uskuteční v pátek 14. února v 11.00 hodin u
městského úřadu. Připomněl, že pořizovací cena velkokapacitní cisterny je 8 779 155 Kč,
z toho město zaplatí 1 967 055 Kč, protože byly úspěšně získány dotace od JMK a IROP
v celkové výši 6 812 100 Kč. Bude to malá akce za účelem poděkování zúčastněným lidem,
vozidlu požehná farář, cisterna bude k vidění do 16.00 hodin. Aby předešel výtkám, že akce
měla být o víkendu, upozorňuje, že cisterna bude sloužit hasičům, příležitost ji vidět budou mít
na akcích děti i dospělí,
zástavbová studie pro lokalitu u ČOV se dokončuje, brzy bude umístěna na web města,
vzhledem k množství kulturních akcí nelze jmenovat všechny, nově je tu také promítání kina
na sále, ale upozornil by na vystoupení houslisty Pavla Šporcla 17. dubna, což bude jeden
z vrcholů sezóny,
uskutečnilo se jednání s ornitologickou společností, která chce vybudovat ptačí park spolu
s obnovou krajinných prvků atd. u Jarohněvického rybníku. Jednání proběhlo k oboustranné
spokojenosti, pánové byli upozorněni, že město nerado prodává své pozemky, ale určitě je zde
prostor na partnerství a spolupráci při realizaci tohoto záměru, který by měl přesah a Dubňany
by zviditelnil.
Opětovně vyzval zastupitele k návrhu ohledně koncepce výstavby pro seniory či mladé
rodiny a k předložení názorů na zapojení města (jako investora). Připomněl záležitost možného
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odkupu pozemku od TJ Sokol Dubňany a následný závazek finančně náročné opravy budovy
Sokolovny.
Mgr. Nedvědíková řekla, že je ráda za cisternu pro hasiče i za peníze na hřbitovní pozemky,
vše je pro občany.
Dále nebylo diskutujících, starosta závěrem všem poděkoval za účast a popřál pěkný zbytek
večera.
13. Usnesení
2/I/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o podání žádosti o dotaci ve výši 1,2 mil.
Kč na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu základní školy z dotačního titulu
„Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj
v podprogramu „Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli“.
3/I/20
Zastupitelstvo města Dubňany v y d a l o Obecně závaznou vyhlášku města Dubňany
č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002.
4/I/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o Smlouvu darovací o poskytnutí daru ve
výši 600 000 Kč s příjemcem Římskokatolická farnost Dubňany, zastoupená P. Pavlem
Zahradníčkem, Komenského 377, 696 03 Dubňany, IČO: 65744403, za účelem obnovy
fasády budovy fary v Dubňanech.
5/ I/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí – bezúplatný převod pozemků
v obci a k.ú. Dubňany vzniklých dle GP č. 2994-10/2020 ze dne 23.1.2020 městu
Dubňany a Darovací smlouvu s:
- XXXXX, 696 03 Dubňany – pozemek p.č. XXXXX o výměře 11 m2,
- pan XXXXX, 696 03 Dubňany – pozemky p.č. XXXXX o výměře 37 m2 a p.č.
XXXXX o výměře 56 m2,
- pan XXXXX, 262 04 Nová Ves pod Pleší – pozemek p.č. XXXXX o výměře 56 m2,
- Mgr. XXXXX, 602 00 Brno-Veveří – pozemky p.č. XXXXX o výměře 31 m2 a p.č.
XXXXX o výměře 116 m2,
- pan XXXXX, 696 05 Milotice – pozemek p.č. XXXXX o výměře 31 m2,
- paní XXXXX, 617 00 Brno, Mgr. XXXXX, 696 03 Dubňany a Mgr. XXXXX, 691
72 Klobouky u Brna – pozemek p.č. XXXXX o výměře 54 m2 (každá ve výši id.
1/3),
- US Rival s.r.o., IČO: 05823064, XXXXX, 696 03 Dubňany – pozemky p.č.
XXXXX o výměře 23 m2 a p.č. XXXXX o výměře 53 m2.
Náklady a daň z nabytí hradí obdarovaný.
6a/I/20
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Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 126 932 Kč
z rozpočtu města pro rok 2020 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem FK Baník
Dubňany, z.s., Dubňany č.p. 547, 696 03 Dubňany, IČO: 66609976.
6b/I/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
z rozpočtu města pro rok 2020 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem Tělocvičná jednota
Sokol Dubňany, Lipová 653, 696 03 Dubňany, IČO: 44164149.
6c/I/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 59 051 Kč
z rozpočtu města pro rok 2020 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem F.A.T.R., z.s.,
Sportovní 1766, 696 03 Dubňany, IČO: 67010822.
6d/I/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 52 797 Kč
z rozpočtu města pro rok 2020 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem Basketbal
Dubňany z.s., Sportovní 1766, 696 03 Dubňany, IČO: 06194958.
7/I/20
Zastupitelstvo města Dubňany po projednání
I. schválilo
a) pořízení Změny č. 1 územního plánu Dubňany,
b) obsah Změny č. 1 územního plánu Dubňany, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
II. stanovilo, že
a) Změna č. 1 územního plánu Dubňany bude pořízena zkráceným postupem podle §
55a a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
b) určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 územního plánu Dubňany bude
František Tříska, zastupitel města a starosta města,
III. vzalo na vědomí, že
pořizovatelem Změny č. 1 územního plánu Dubňany bude Městský úřad Dubňany, který
zajistí výkon územně plánovací činnosti podle § 6 odst. 2 stavebního zákona s použitím
§ 24 stavebního zákona prostřednictvím jiné fyzické osoby na základě uzavření příkazní
smlouvy.
8/I/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovitých věcí – pozemků p.č.
XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX v k.ú. Dubňany o celkové výměře 1 845 m2 od
Ing. XXXXX, 692 01 Mikulov, za celkovou cenu 774 900 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Zastupitelstvo města si je vědomo, že kupní cena pozemků je v tomto případě vyšší, než
město zaplatilo v předcházejících odkupech pozemků pod místním hřbitovem. Jednání
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o snížení ceny probíhají takřka nepřetržitě od roku 2013 bez výraznějšího výsledku, než
je poslední nabídka ze dne 27.1. tohoto roku.
Město se obrátilo v průběhu těchto let na advokáta, poslance, Ministerstvo pro místní
rozvoj a další, podle nás, kompetentní instituce, také probíhaly konzultace nejen na
různých právních úrovních, ale také např. na Jihomoravském kraji.
Dalším důvodem nutnosti realizace převodu je nemožnost nakládání s těmito pozemky,
zvláště pak nemožnost rekonstrukce infrastruktury hřbitova. V současnosti
zpracovávaná projektová dokumentace bez vyřešení tohoto problému neumožní získání
řádného stavebního povolení.
V neposlední řadě dochází u řady občanů města k citové újmě z důvodu, že tělesné
ostatky a místa posledního odpočinku jejich předků jsou po řadu let předmětem
nedůstojného dohadování a handrkování o podmínkách převodu tohoto místa na město
Dubňany.
9a/I/20
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o předsedou Kontrolního výboru ZM Dubňany
Ing. Jana Duroně.
9b/I/20
Zastupitelstvo města Dubňany o d v o l a l o z funkce člena Kontrolního výboru ZM
Dubňany pana Zbyňka Kopečka.
9c/I/20
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o členkou Kontrolního výboru ZM Dubňany
paní Petru Rusinskou.
10/I/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o plán činnosti Finančního výboru ZM na
rok 2020.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Součástí zápisu jsou mimo příloh doručených přes úložiště městského úřadu:
a) Prezenční listina
b) Přínosy – upravený program, návrhy usnesení
c)
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14. Závěr
Starosta ukončil I. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v 19.20 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 18. 2. 2020.

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

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

…………………………………………………………………………………………………..
ověřovatelé:
Mgr. Martina Kordulová
Julie Říhová
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