Zápis
z IV. zasedání Zastupitelstva města Dubňany, které se konalo
ve středu dne 6. 12. 2017 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu v Dubňanech
Přítomno:
18 členů zastupitelstva
Omluveni:
Stanislav Dekař, Libor Jestřáb
Neomluveni: Mgr. Marek Dobeš
Program:
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Návrh úpravy rozpočtu města Dubňany pro rok 2017 –
rozpočtové opatření č. 6
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany na rok
2019-2021
Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2018
Návrh na odměňování členů zastupitelstev ÚSC
Návrhy veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací spolkům
z rozpočtu města Dubňany pro rok 2018
Odkoupení pozemku p.č. 3469/18 v k.ú. Dubňany – XXXXX
Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. ½ na pozemku
p.č. 3469/19 v k.ú. Dubňany – XXXXX
Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ na pozemku
p.č. 3469/19 v k.ú. Dubňany – XXXXX
Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ na pozemku
p.č. 3469/19 v k.ú. Dubňany – XXXXX
Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ na pozemku
p.č. 909/15 v k.ú. Dubňany – XXXXX
Žádost o odprodej pozemku p.č. 3623/2 v k.ú. Dubňany
z majetku města Dubňany – XXXXX
Směna pozemku p.č. 3434/2 v k.ú. Dubňany ve vlastnictví města
Dubňany a pozemku 3555/10 v k.ú. Dubňany ve vlastnictví
XXXXX
Ukončený záměr na odprodej pozemků p.č. 3333/2 a 3333/3
v k.ú. Dubňany z majetku města Dubňany – XXXXX
Ukončený záměr na směnu pozemku p.č. 3267/15 v k.ú.
Dubňany v majetku města Dubňany a pozemku p.č. 3267/16
v k.ú. Dubňany – XXXXX
Nabídka pozemků p.č. 2009/8, 3337/25 a 3338/28 vše v k.ú.
Dubňany k odkoupení pro město – manželé XXXXX

Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2017
Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2017

Diskuze
Usnesení
Závěr
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1. Zahájení
IV. 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, který byl
doplněn o bod 2.15, což je nabídka pozemků na ulici Palackého k odkoupení pro město od
manželů XXXXX. Starosta k tomuto řekl, že se s nimi jedná už delší dobu, manželé zde plánují
stavbu rodinného domu, jež vyžaduje budování IS, takže v současnosti existuje v této záležitosti
dohoda, včetně ceny za pozemky. Starosta 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 ověřovatele zápisu pana Jiřího Zemského a Ing. Milana Ondráčka, za
zapisovatelku Jiřinu Chludilovou. Proti výkonu určených funkcí nebylo námitek.
Nato se starosta ještě vrátil k závěru minulého zasedání a odcitoval příslušné paragrafy zákona
o obcích. Občané mají právo se vyjadřovat v diskuzi k projednávaným bodům, o nichž je
hlasováno. Starosta je může poté ještě k diskuzi vyzvat. Návrhy k projednání předkládají
zastupitelé, občan se na ně musí se svým návrhem obrátit, případně písemně požádat
zastupitelstvo s návrhem bodu do programu a doložit patřičným počtem podpisů (0,5%) od
občanů.
Poté přistoupil k prvnímu bodu programu a vyzval ke komentáři Ing. Grégrovou.
2. Organizační a majetkoprávní záležitosti
2.1 Návrhy úpravy rozpočtu města Dubňany pro rok 2017 – rozpočtové opatření
č. 6
Ing. Grégrová nejdříve seznámila zastupitele s rozpočtovými opatřeními pro rok
2017 č. 4 a č. 5, které rada projednala a schválila na svých schůzích v měsíci
říjnu a listopadu. Poté okomentovala jednotlivé částky RO č. 6, z nichž je asi
nejvýznamnější změnou snížení výdajů o 19 300 tis. Kč v kapitole Doprava.
Důvodem je, jak už bylo několikrát řečeno, zpoždění investičních akcí a odklad
jejich realizace na rok 2018. Závěrem vedoucí finančního odboru
zrekapitulovala konečné částky po této úpravě. Starosta otevřel diskuzi, načež
Ing. Hilgert sdělil, že Finanční výbor ZM materiál projednal a nemá připomínek.
Starosta tedy přečetl návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočtové opatření č. 6 pro rok
2017.
Rozpočet po úpravě k 6. 12. 2017 činí:
Objem příjmů
Objem výdajů

88 813,6 tisíc Kč
85 115,6 tisíc Kč
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Saldo příjmů a výdajů
Financování

3 698,0 tisíc Kč
- 3 698,0 tisíc Kč

Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/1/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

2.2 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany na roky 2019-2021
Ing. Grégrová upozornila, že oproti minulosti nyní tabulka obsahuje pro letošní rok částky
schváleného upraveného rozpočtu a očekávaného skutečného rozpočtu a také, že návrh je
zveřejněn 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 2019-2021.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/2/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

2.3 Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2018
Starosta zahájil projednávání bodu s tím, že návrh rozpočtu byl již zveřejněn a komentář tedy
může být stručný. Ing. Grégrová řekla, že rozpočet na rok 2018 je schodkový a tento schodek
ve výši 15 682 tis. Kč i roční splátku dlouhodobého úvěru pokryjí prostředky ve výši 20 190
tis. Kč. Sdělila také, že součástí rozpočtu je i sociální fond, který je pro rok 2018 navržen ve
výši příjmů 340 tis. Kč a výdajů 340 tis. Kč. Nato zrekapitulovala závěrečné částky návrhu
rozpočtu města na rok 2018. Starosta doplnil, že jsou v něm rozepsány jednotlivé stavební akce,
na něž jsou zhotoveny projektové dokumentace a v některých případech i stavební povolení.
Informoval také o možném zpoždění stavebního řízení na chodník v Jarohněvicích z důvodu
rekonstrukce silnice na Mutěnice a otevřel diskuzi.
Ing. Ondráček se otázal na příjmy z lesního hospodářství, které měly být v roce 2017 ve výši
400 tis. Kč a očekávají se poloviční. Ptal se, zda byl upraven plán a pokud nebude vytěženo,
jestli městu nehrozí, že bude postaveno do situace jako s minulým nájemcem lesa.
Starosta odpověděl, že je dohoda s OLH Ing. Kvapilem, les se nebude zatěžovat velkými
těžbami dřeva, pouze to, co se musí a zisk bude tedy mírný.
Doplnil ho Ing. Ilčík sdělením, že cena dřeva je natolik nízká, že hrozí kolaps dřevařského
průmyslu. Nasmlouvaná firma žádá o zvýšení těžby, ale ve smlouvě je určena maximální částka
a záleží na městu, kolik chce vytěžit.
Pan Horák se zeptal, zda rozpočet počítá s nákupem nového vozidla pro hasiče za to dosluhující.
Starosta odpověděl, že pokud bude na tento účel dotace, město pokryje svou část nákladů na ně
a poté přečetl následující návrhy k usnesením.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočet města na rok 2018 ve výši:
Příjmy celkem

87 300,0 tis. Kč
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Výdaje celkem
Rozpočtový schodek
Splátka úvěru
Financování – přebytek hospodaření minulých let

102 982,0 tis. Kč
- 15 682,0 tis. Kč
4 508,0 tis. Kč
20 190,0 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, § 12, se jako závazné ukazatele na rok 2018 stanovují celkové příjmy a
celkové výdaje rozpočtu města.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/3a/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočet sociálního fondu na rok
2018.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/3b/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Zastupitelstvo města Dubňany r o z h o d l o spolufinancovat registrované sociální
služby zařazené v Minimální síti sociálních služeb za ORP Hodonín na rok 2018 a
pro tento účel začlenilo do rozpočtu částku 500 tis. Kč.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/3c/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

2.4 Návrh na odměňování členů zastupitelstev ÚSC
Starosta zahájil projednávání tohoto bodu s tím, že se tímto nepopulárním úkolem členové rady
zabývali a hledali určitý systém pro jeho řešení. Rada připravila návrh, který starosta vzápětí
přečetl a vyzval Ing. Grégrovou, aby citovala z předmětného zákona část týkající se odměn při
souběhu funkcí. Jak poté vysvětlil, ač se v ní píše o kumulaci tří funkcí, fakticky se sčítají vždy
pouze dvě, členství v ZM se nezapočítává. Nato vyzval zastupitele k diskuzi.
Ing. Maňáková sdělila, že přestože členové Pro Dubňany svoji odměnu darují místním spolkům,
budou hlasovat proti a přejí si, aby odměny zůstaly ve stejné výši.
Mgr. Nedvědíková vyjádřila nesouhlas, je to podle ní populistické a i když i pro ni je to těžké,
že má schvalovat za někoho, kdo se zasedání nezúčastní, je třeba si svou práci ocenit. Lidé ji
dělají ve svém volném čase a je nutno ji zaplatit. Řekla také, že hodně lidí daruje své peníze,
ale nemluví o tom veřejně.
Starosta prohlásil, že není možné nechat stávající výši odměn, je třeba schválit nově a vyzval
Ing. Maňákovou, aby svůj návrh předložila, on ho buď přečte, nebo přednese.
Ing. Maňáková by chtěla ponechat odměny v dosavadní výši a její návrh na usnesení zní takto:
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Zastupitelstvo města Dubňany stanovilo měsíční odměny neuvolněným členům ZM,
předsedům a členům výborů ZM a komisí RM na období od 1. 1. 2018 takto:
Člen ZM
Předseda výboru ZM nebo komise RM
Člen výboru ZM nebo komise RM
Člen RM
Neuvolněný místostarosta
Člen výboru nebo komise, nečlen ZM

731 Kč
1 441 Kč
800 Kč
1 829 Kč
29 833 Kč
400 Kč

Ing. Kopl řekl, že při končícím volebním období a frekvenci 3-4 zasedání ZM do roka to nic
neřeší, ať si jinou výši odměn zvolí noví zastupitelé.
Na to reagoval pan Flajsar slovy, že se nedá srovnávat práce zastupitele, který přijde, nebo ani
ne 1x za tři měsíce s prací člena komise. Ta jejich se kvůli přidělování dotací a přípravě
reprezentačního plesu schází poslední měsíce roku pořád.
Starosta poté co zdůraznil, že jeho se jako jediného toto zvýšení odměn netýká, řekl, že chce
přednést svůj návrh, který připravoval s tím, aby byl spravedlivější a oceněni by byli ti, kteří
pracují více. Jak nyní vůbec poprvé zákon také umožňuje. Ač to tak nebylo vždy, komise nyní
pracují dobře, zvláště mu pomáhají ty, které připravují akce pro děti. Starosta rozdal tento návrh
v písemné podobě zastupitelům, přečetl ho a dodal, že se mu takto zdá natolik dostatečný, aby
byla odvedená práce zohledněna.
Zastupitelstvo města Dubňany stanovilo měsíční odměny neuvolněným členům ZM,
předsedům a členům výborů ZM a komisí RM na období od 1. 1. 2018 takto:
Člen ZM
Předseda výboru ZM nebo komise RM
Člen výboru ZM nebo komise RM
Člen RM
Neuvolněný místostarosta
Člen výboru nebo komise, nečlen ZM

1 661 Kč
2 583 Kč
1 230 Kč
5 166 Kč
30 500 Kč
700 Kč

V případě souběhu výkonu více funkcí bude neuvolněnému členovi ZM poskytnuta
odměna až do výše souhrnu odměn podle zákona 99/2017 Sb., § 74 odst. 3.
Jestliže se člen ZM vykonávající funkci člena výboru ZM 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.
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.
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 nezúčastní žádného ze svolaných zasedání ZM ve stanoveném
čtvrtletí, pak nemá na odměnu za výkon funkce člena ZM za toto čtvrtletí nárok a
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odměna mu nebude vyplacena v žádném z měsíců následujícího čtvrtletí po čtvrtletí
běžného kalendářního roku, ve kterém tato absence vznikla.
Ing. Kopl vstoupil do diskuze s tím, že by řešil více pracující zastupitele odměnou za zásluhy a
odcitoval příslušný odstavec zákona.
Starosta odpověděl, že se nedomnívá, že by kterýkoliv člen zastupitelstva chtěl být odměňován
před kamerami a protože se nejprve hlasuje o posledním podaném návrhu, přečetl starosta
znovu ten svůj a vyzval zastupitele k hlasování.
Zastupitelstvo města Dubňany stanovilo měsíční odměny neuvolněným členům
ZM, předsedům a členům výborů ZM a komisí RM na období od 1. 1. 2018 takto:
Člen ZM
Předseda výboru ZM nebo komise RM
Člen výboru ZM nebo komise RM
Člen RM
Neuvolněný místostarosta
Člen výboru nebo komise, nečlen ZM

1 661 Kč
2 583 Kč
1 230 Kč
5 166 Kč
30 500 Kč
700 Kč

V případě souběhu výkonu více funkcí bude neuvolněnému členovi ZM poskytnuta
odměna až do výše souhrnu odměn podle zákona 99/2017 Sb., § 74 odst. 3.
Jestliže se člen ZM vykonávající funkci člena výboru ZM 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.
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.
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 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.
Hlasování:

pro = 12

proti = 6
Hilgert
Horák
Kaňa
Kopl
Lukešová
Maňáková

Usnesení 2/4/IV/17
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zdržel se = 0

2.5 Návrhy veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací spolkům z rozpočtu města
Dubňany pro rok 2018
Jak starosta řekl, radě byl předložen Kulturní a sportovní komisí návrh na přidělení dotací nad
50 tis. Kč z rozpočtu města Dubňany pro rok 2018 a rada doporučila ZM je schválit. Jedná se
v tomto případě o poskytnutí dotací osmi spolkům a starosta po přečtení každého jednotlivého
návrhu na usnesení vyzval zastupitele k diskuzi o případných změnách, popř. vznesení dotazů.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč
a dále schválilo 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 starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/5a/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč
a dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem DNS
Dúbravěnka Dubňany, spolek, IČO: 68730616, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/5b/IV/17

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 dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem
F.A.T.R. Dubňany, z.s., IČO: 67010822, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/5c/IV/17

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 dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem
SK Kuželky Dubňany, z.s., IČO: 62812602, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/5d/IV/17

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 dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem
Sportovní klub stolního tenisu Dubňany, spolek, IČO: 66609801, Hodonínská
1680, 696 03 Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
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Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/5e/IV/17

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 dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem
Tělocvičnou jednotou Sokol Dubňany, pobočný spolek, IČO: 44164149, Lipová
653, 696 03 Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/5f/IV/17

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 dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem
Basketbal Dubňany z.s., IČO: 06194958, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/5g/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 250 000
Kč a dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem
FK Baník Dubňany, z.s., IČO: 66609976, Lipová 547, 696 03 Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/5h/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

Před projednáváním dalšího bodu předal starosta slovo místostarostce.
2.6 Odkoupení pozemku p.č. 3469/18 v k.ú. Dubňany – XXXXX
Místostarostka pozdravila přítomné a zahájila projednávání majetkoprávních záležitostí města.
Sdělila, že následující čtyři body programu se týkají odkupu pozemků potřebných k vybudování
výhyben při stavbě komunikace z Horní Huti ke „Kumbálku“. V tomto bodě se jedná o
p.č. 3469/18, lesní pozemek o výměře 75 m2, lesní pozemek, od paní XXXXX za cenu 7 500
Kč. Místostarostka přečetla návrh na usnesení a vyzvala přítomné k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – pozemku
p.č. 3469/18 v k.ú. Dubňany o výměře 75 m2 od paní XXXXX, za cenu 7 500 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/6/IV/17

proti = 0
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zdržel se = 0

2.7 Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. ½ na pozemku p.č. 3469/19
v k.ú. Dubňany – XXXXX
Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku p.č. 3469/19 k odkoupení od paní
XXXXX za cenu 3 650 Kč. Místostarostka přečetla návrh na usnesení projednávaného bodu a
opět vyzvala k diskuzi.
Ze zasedacího sálu odešel člen ZM pan Zdeněk Kaňa, přítomno bylo 17 zastupitelů.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci –
spoluvlastnického podílu ve výši id. ½ na pozemku p.č. 3469/19 v k.ú. Dubňany o
celkové výměře 73 m2 od paní XXXXX, za cenu 3 650 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
pro = 17
Usnesení 2/7/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

2.8 Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ na pozemku p.č. 3469/19
v k.ú. Dubňany – XXXXX
Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku p.č. 3469/19 k odkoupení od pana
XXXXX za cenu 1 825 Kč. Místostarostka přečetla návrh na usnesení projednávaného bodu a
opět vyzvala k diskuzi.
Pan Zdeněk Kaňa se vrátil do zasedacího sálu, přítomno bylo 18 zastupitelů.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci –
spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ na pozemku p.č. 3469/19 v k.ú. Dubňany o
celkové výměře 73 m2 od pana XXXXX, za cenu 1 825 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/8/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

2.9 Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ na pozemku p.č. 3469/19
v k.ú. Dubňany – XXXXX
Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku p.č. 3469/19 k odkoupení od pana
XXXXX za cenu 1 825 Kč. Pana XXXXX zastupuje jeho bratr XXXXX. Místostarostka
přečetla návrh na usnesení projednávaného bodu a opět vyzvala k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci –
spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ na pozemku p.č. 3469/19 v k.ú. Dubňany o
celkové výměře 73 m2 od pana XXXXX, zastoupeného panem XXXXX, za cenu
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1 825 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
pro = 18
Usnesení 2/9/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

2.10 Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ na pozemku p.č. 909/15
v k.ú. Dubňany – XXXXX
Uvedený pozemek se nachází pod komunikací u Močidel a jedná se o odkup spoluvlastnického
podílu id. ¼ z něho od pana XXXXX za částku 3 425 Kč. Místostarostka přečetla návrh na
usnesení projednávaného bodu a opět vyzvala k diskuzi.
Ze zasedacího sálu odešel člen ZM pan Pavel Hilgert, přítomno bylo 17 zastupitelů.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci –
spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ na pozemku p.č. 909/15 v k.ú. Dubňany o
celkové výměře 137 m2 od Mgr. XXXXX, za cenu 3 425 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
pro = 17
Usnesení 2/10/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

2.11 Žádost o doprodej pozemku p.č. 3623/2 v k.ú. Dubňany z majetku města
Dubňany – XXXXX
Podle místostarostky pan XXXXX staví rodinný dům na Kyjovském řádku a požádal město o
odprodej 7 m2 pozemku p.č. 3623/2, vytvořeného z pozemku p.č. 3623. Místostarostka přečetla
návrh na usnesení projednávaného bodu a opět vyzvala k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci – odprodej
pozemku p.č. 3623/2 v k.ú. Dubňany o výměře 7 m2, panu XXXXX, za cenu 2 450
Kč, která je v daném místě a čase obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
pro = 17
Usnesení 2/11/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

2.12 Směna pozemku p.č. 3534/2 v k.ú. Dubňany ve vlastnictví města
Dubňany a pozemku 3555/10 v k.ú. Dubňany ve vlastnictví XXXXX

45

Pan XXXXX nabídl ke směně svůj pozemek p č. 3555/10 o výměře 35 m2 za pozemek města
p.č. 3534/2 o výměře 13 m2, který má on oplocen a využívá jako součást zahrady
v Jarohněvicích. Místostarostka přečetla návrh na usnesení projednávaného bodu a opět
vyzvala k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o směnu pozemku p.č. 3534/2, ostatní
plocha, výměra 13 m2 ve vlastnictví města Dubňany a pozemku p.č. 3555/10, orná
půda, výměra 35 m2 ve vlastnictví pana XXXXX, vše v k.ú. Dubňany. Směna bude
bez doplatku.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí účastníci ve výši ½ a daň z nabytí
dle zákona.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
pro = 17
Usnesení 2/12/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

2.13 Ukončený záměr na odprodej pozemků p.č. 3333/2 a 3333/3 v k.ú. Dubňany
z majetku města Dubňany – XXXXX
Oba pozemky o celkové výměře 28 m2 se nachází v lokalitě zahrádky „Pasuňka“ a paní
XXXXX, která užívá předmětnou zahradu, se přihlásila k záměru na odprodej za cenu 2 800
Kč. Místostarostka přečetla návrh na usnesení projednávaného bodu a opět vyzvala k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci – odprodej
pozemků p.č. 3333/2 o výměře 27 m2 a p.č. 3333/3 o výměře 1 m2, vše v k.ú.
Dubňany, paní XXXXX, za cenu 2 800 Kč, která je v daném místě a čase obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
pro = 17
Usnesení 2/13/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

2.14 Ukončený záměr na směnu pozemku p.č. 3267/15 v k.ú. Dubňany
v majetku města Dubňany a pozemku p.č. 3267/16 v k.ú. Dubňany XXXXX
Jak uvedla místostarostka, pan XXXXX zjistil na pozemku p.č. 3267/16 v okrajové části města
směrem na Mutěnice, který mu byl nedávno odprodán městem, dva vodovodní řady.
Nejschůdnějším řešením vzniklé situace byla směna pozemků o stejné výměře mezi ním a
městem. Místostarostka přečetla návrh na usnesení projednávaného bodu a opět vyzvala
k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o směnu pozemku p.č. 3267/15, orná
půda, výměra 980 m2 ve vlastnictví města Dubňany a pozemku p.č. 3267/16, orná
půda, výměra 980 m2 ve vlastnictví pana XXXXX, vše v k.ú. Dubňany.
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Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí účastníci ve výši ½ a daň z nabytí
dle zákona.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
pro = 17
Usnesení 2/14/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

2.15 Nabídka pozemků p.č. 2009/8, 3337/25 a 3338/28 vše v k.ú. Dubňany
k odkoupení pro město – manželé XXXXX
Protože starosta již v úvodu popsal okolnosti nabídky manželů XXXXX pro město na odkup
výše uvedených pozemků, přečetla návrh na usnesení a vyzvala zastupitele k diskuzi. Ing.
Ondráček se zeptal, zda pozemky sousedící s těmi projednávanými jsou rovněž ve vlastnictví
manželů XXXXX a starosta odpověděl, že jsou města. Toto potvrdila Ing. Dostálová.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – pozemků
p.č. 2009/8, 3337/25 a 3338/28 vše v k.ú. Dubňany o celkové výměře 228 m2 od paní
XXXXX a pana XXXXX, za cenu 27 800 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
pro = 17
Usnesení 2/15/IV/17

proti = 0

zdržel se = 0

Místostarostka předala poté slovo zpět starostovi, který jí poděkoval a přešel k dalším bodu
programu v části „Různé“.
3. Různé
3.1 Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2017
Starosta vyzval k přednesení zprávy o činnosti finančního výboru, ale protože Ing. Hilgert byl
stále ještě nepřítomen, ujala se tohoto Ing. Maňáková a zprávu přečetla. Starosta poděkoval a
přečetl návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města Dubňany v z a l o n a v ě d o m í zprávu o činnosti
Finančního výboru Zastupitelstva města Dubňany za rok 2017.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 17
Usnesení 3/1/IV/17

proti = 0
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zdržel se = 0

3.2 Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2017
Zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2017 a plán jeho činnosti na rok 2018 přednesla
Ing. Panáková místo ze zdravotních důvodů nepřítomného pana Dekaře. Mimo jiné KV
prověřoval na základě pověření od zastupitelstva, zda zhotovitel provedl stavbu chodníků na
ulici Komenského v souladu s podepsanou smlouvou o dílo. Kontrolou bylo zjištěno, že se tak
stalo.
Zastupitelstvo města Dubňany v z a l o n a v ě d o m í zprávu o činnosti
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dubňany za rok 2017 a s c h v á l i l o
plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dubňany na rok 2018.
Hlasování:
pro = 17
Usnesení 3/2/IV/17

proti = 0

zdržel se =

Vystoupil pan XXXXX s tím, že se zprávou KV ve věci stavby chodníku na ulici Komenského
nesouhlasí, vyjmenoval údajné vady chodníku a zeptal se, kde jsou žulové obrubníky. Prý se
pořád ptá a pořád dostává jinou odpověď.
Starosta řekl, že si nevšiml, že se pan XXXXX hlásí, ovšem jeho dotaz se netýká zprávy o
činnosti kontrolního výboru, ale pokud někdo chce, může se zopakovat hlasování a změnit
usnesení. Ze zastupitelů toto nikdo nenavrhl.

4. Diskuze
Starosta otevřel diskuzi odpovědí na otázku pana XXXXX, kterou, jak řekl, směřoval i
k zastupitelům a občanům. Co se s použitými obrubníky po ukončení stavby stane, on
neovlivní, jsou v majetku zhotovitele, ale město si vyhrazuje právo nechat si zachovalé
obrubníky či dlažbu. Vidí problém v tom, že někdo nechápe, že je to odpad, který není
v majetku města. Část obrubníků je uskladněna u ČOV.
Do sálu se vrátil Ing. Hilgert, přítomno bylo 18 zastupitelů.
Pan Flajsar informoval o činnosti Kulturní a sportovní komise RM od minulého zasedání ZM,
kdy se nyní zabývají žádostmi spolků o dotace, nácvikem polonézy a přípravou plesu.
Poděkoval všem členům, řekl, že se těší na další spolupráci a zastupitelům a občanům popřál
krásné svátky a hodně štěstí v novém roce.
Pan XXXXX nabídl za použité obrubníky své pozemky, na kterých se podle něho doteď
obohacuje město a pohrozil oznámením trestným orgánům.
Pan XXXXX v déletrvajícím příspěvku do diskuze kritizoval podle něho nedostatečnou péči
města o památky (kříže), včetně zrušení letopisecké komise a také údajně špatné hospodaření
města s použitými obrubníky. Vyjádřil se kriticky k probíhajícím pracím v rámci akce
revitalizace zeleně – k výsadbě stromů a odpočinkovým zónám, také ke způsobu úpravy
Rumzovského járku, k nově zrekonstruované komunikaci Na Dílech a svoji řeč prokládal
zřejmě vlastními básněmi k jednotlivým tématům.
Ing. Chládková informovala o projektu „Rodina spolu“, který byl zahájen 1.12.2017 a pořádá
ho Komise pro mládež, mimoškolní činnost a sociálně právní ochranu dětí. Jeho cílem je utužit
rodinné vazby a podpořit společně strávený čas s dětmi. Projekt je určen rodinám z Dubňan,
které mají minimálně 1 dítě ve věku 3 – 15 let. Rodina se zájmem o účast se může zaregistrovat
do konce února 2018 na recepci městského úřadu a obdrží tzv. pas a pořadové číslo a spolu pak
plní až do srpna 10 jednoduchých úkolů. Za ně získává razítka na určených místech, např. v MŠ,
ZŠ, KIC nebo na městském úřadě. Po odevzdání vyplněného pasu opět na recepci městského
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úřadu, obdrží rodina tzv. rodinnou vstupenku na koncert Bena Cristovaa s datem konání 1. 9.
2018 a má šanci získat jednu z pěti hodnotných cen.
Ing. Kopl se vrátil k chodníkům na ul. Komenského, o nichž se píše ve zprávě o činnosti KV a
ptal se, proč je zapotřebí stavebního povolení, když stavba proběhla podle projektové
dokumentace a zda se zvládne vyřídit do konce ledna.
Starosta odpověděl, že stavební řízení vede silniční správní úřad MÚ Hodonín a stavební
povolení se, jak se domnívá, vyřizuje především proto, že si pan XXXXX stěžoval na všech
možných institucích a příslušní úředníci pojali obavy. Na další doplňující dotaz Ing. Kopla o
vysvětlení, starosta sdělil, že projektová dokumentace byla dělána pro výběrové řízení a
vzhledem k tomu, že chodník tam již byl a jednalo se tedy o opravu, nebylo podle města
stavební povolení nutné.
Ing. Kopl se poté zeptal na stání vozidel na ulici Sportovní, zda by se nynější podélné stání
nemohlo změnit na šikmé z důvodu většího množství aut v době konání sportovních utkání.
Starosta odpověděl, že by to šlo, je třeba zjistit, co je pro to zapotřebí udělat. Na otázku pana
Zemského, proč se s touto věcí neobrátil na Dopravní komisi RM, odpověděl Ing. Kopl, že se
ptá teď, což je snad dostatečné.
Ing. Kaňa by chtěl vědět, v jakém stádiu je úprava Rumzovského járku v části od Trávníků dál
do Včelínku. Starosta řekl, že se s Lesy ČR v této záležitosti jednalo, měly by připravovat
projektovou dokumentaci.
Ve svém druhém vystoupení pan XXXXX obvinil město z nezájmu o jeho objevy, mluvil o
svých velkých zásluhách o místní zmapování archeologických nálezů a postěžoval si, že po
ukončení činnosti letopisecké komise nebyl odměněn za svoji práci v ní. Poté přešel do
poměrně osobních útoků proti starostovi, který se proti tomuto ohrazoval.
Vypjatou diskuzi ukončila místostarostka, která pan XXXXX uklidňovala s tím, že se nelze
takto chovat, jde to řešit jinak a jinde.
Pan XXXXX se otázal pana Zemského, kdy uhradí částku za užívání městských pozemků,
načež ten odpověděl, že se s ním už několikrát o tom bavil, ale pan XXXXX nechce nic slyšet.
Starosta odpověděl panu XXXXX, že letopisecká komise tenkrát skončila dnem nových voleb
a je vždy na nové radě, jaké komise zřídí. Starost o památky byla dána PhDr. XXXXX a on si
nemyslí, že by to pan XXXXX dělal špatně. Co se použitých obrubníků týká, pokud budou
někdy řešeny na zastupitelstvu, přimlouval by se dát je panu XXXXX zdarma, ať je potom
nabídne památkářům či prodá do Rakouska tak, jak si to představuje pan XXXXX
. Stavební firmy, kterým je nabízel, o ně nestály. Poděkoval občanům, kteří pochválili
opravenou komunikaci Na Dílech a kteří mu vyjádřili obdiv za projevenou trpělivost. Poznal
už, že je marné některým jedincům vysvětlovat, co je např. projektová dokumentace a další
věci, s tupostí, závistí a se zakomplexovaností se nic nenadělá. Protože již nebylo příspěvků do
diskuze, všem poděkoval za účast, rozloučil se a ukončil IV. zasedání Zastupitelstva města
Dubňany.
4. Usnesení
2/1/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2017.
Rozpočet po úpravě k 6. 12. 2017 činí:
Objem příjmů
Objem výdajů

88 813,6 tisíc Kč
85 115,6 tisíc Kč
49

Saldo příjmů a výdajů
Financování

3 698,0 tisíc Kč
- 3 698,0 tisíc Kč

2/2/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o střednědobý výhled rozpočtu města na
roky 2019-2021.
2/3a/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočet města na rok 2018 ve výši:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozpočtový schodek
Splátka úvěru
Financování – přebytek hospodaření minulých let

87 300,0 tis. Kč
102 982,0 tis. Kč
- 15 682,0 tis. Kč
4 508,0 tis. Kč
20 190,0 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
§ 12, se jako závazné ukazatele na rok 2018 stanovují celkové příjmy a celkové výdaje
rozpočtu města.
2/3b/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočet sociálního fondu na rok 2018.
2/3c/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany r o z h o d l o spolufinancovat registrované sociální
služby zařazené v Minimální síti sociálních služeb za ORP Hodonín na rok 2018 a pro
tento účel začlenilo do rozpočtu částku 500 tis. Kč.
2/4/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany stanovilo měsíční odměny neuvolněným členům ZM,
předsedům a členům výborů ZM a komisí RM na období od 1. 1. 2018 takto:
Člen ZM
Předseda výboru ZM nebo komise RM
Člen výboru ZM nebo komise RM
Člen RM
Neuvolněný místostarosta
Člen výboru nebo komise, nečlen ZM

1 661 Kč
2 583 Kč
1 230 Kč
5 166 Kč
30 500 Kč
700 Kč

V případě souběhu výkonu více funkcí bude neuvolněnému členovi ZM poskytnuta
odměna až do výše souhrnu odměn podle zákona 99/2017 Sb., § 74 odst. 3.
Jestliže se člen ZM vykonávající funkci člena výboru ZM nebo člena komise RM
nezúčastní žádného svolaného jednání tohoto orgánu v měsíci, kdy se tato jednání
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konala, nemá na odměnu za členství v těchto orgánech v daném měsíci nárok a odměna
mu nebude vyplacena.
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.
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 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.
2/5a/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a
dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem NS Dúbrava,
z.s., IČO: 69648271, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
2/5b/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a
dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem DNS
Dúbravěnka Dubňany, spolek, IČO: 68730616, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
2/5c/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč a
dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem F.A.T.R.
Dubňany, z.s., IČO: 67010822, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
2/5d/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč a
dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem SK Kuželky
Dubňany, z.s., IČO: 62812602, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
2/5e/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 110 000 Kč a
dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem Sportovní
klub stolního tenisu Dubňany, spolek, IČO: 66609801, Hodonínská 1680, 696 03
Dubňany.
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2/5f/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a
dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem Tělocvičnou
jednotou Sokol Dubňany, pobočný spolek, IČO: 44164149, Lipová 653, 696 03
Dubňany.
2/5g/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a
dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem Basketbal
Dubňany z.s., IČO: 06194958, Sportovní 1766, 696 03 Dubňany.
2/5h/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a
dále schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace s příjemcem FK Baník
Dubňany, z.s., IČO: 66609976, Lipová 547, 696 03 Dubňany.
2/6/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – pozemku p.č.
3469/18 v k.ú. Dubňany o výměře 75 m2 od paní XXXXX, za cenu 7 500 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
2/7/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – spoluvlastnického
podílu ve výši id. ½ na pozemku p.č. 3469/19 v k.ú. Dubňany o celkové výměře 73 m 2
od paní XXXXX, za cenu 3 650 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
2/8/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – spoluvlastnického
podílu ve výši id. ¼ na pozemku p.č. 3469/19 v k.ú. Dubňany o celkové výměře 73 m 2
od pana XXXXX, za cenu 1825 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
2/9/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – spoluvlastnického
podílu ve výši id. ¼ na pozemku p.č. 3469/19 v k.ú. Dubňany o celkové výměře 73 m 2
od pana XXXXX, zastoupeného panem XXXXX, nar. 18.7.1958, Nádražní 79, 696 03
Dubňany, za cenu 1825 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
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2/10/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – spoluvlastnického
podílu ve výši id. ¼ na pozemku p.č. 909/15 v k.ú. Dubňany o celkové výměře 137 m2
od Mgr. XXXXX, za cenu 3425 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
2/11/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci – odprodej
pozemku p.č. 3623/2 v k.ú. Dubňany o výměře 7 m2, panu XXXXX, za cenu 2 450 Kč,
která je v daném místě a čase obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
2/12/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o směnu pozemku p.č. 3534/2, ostatní
plocha, výměra 13 m2 ve vlastnictví města Dubňany a pozemku p.č. 3555/10, orná půda,
výměra 35 m2 ve vlastnictví pana XXXXX, vše v k.ú. Dubňany. Směna bude bez
doplatku.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí účastníci ve výši ½ a daň z nabytí dle
zákona.
2/13/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci – odprodej
pozemků p.č. 3333/2 o výměře 27 m2 a p.č. 3333/3 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Dubňany,
paní XXXXX, za cenu 2 800 Kč, která je v daném místě a čase obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
2/14/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o směnu pozemku p.č. 3267/15, orná půda,
výměra 980 m2 ve vlastnictví města Dubňany a pozemku p.č. 3267/16, orná půda,
výměra 980 m2 ve vlastnictví pana XXXXX, vše v k.ú. Dubňany.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí účastníci ve výši ½ a daň z nabytí dle
zákona.
2/15/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – pozemků
p.č. 2009/8, 3337/25 a 3338/28 vše v k.ú. Dubňany o celkové výměře 228 m2 od paní
XXXXX a pana XXXXX, za cenu 27 800 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
3/1/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany v z a l o n a v ě d o m í zprávu o činnosti Finančního
výboru Zastupitelstva města Dubňany za rok 2017.
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3/2/IV/17
Zastupitelstvo města Dubňany v z a l o n a v ě d o m í zprávu o činnosti Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Dubňany za rok 2017 a s c h v á l i l o plán činnosti
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dubňany na rok 2018.
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5. Závěr
Starosta ukončil IV. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v 19.37 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 11. 12. 2017.

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

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

…………………………………………………………………………………………………..
ověřovatelé:
Ing. Milan Ondráček
Jiří Zemský
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