Anonymizováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů

Zápis
z III. zasedání Zastupitelstva města Dubňany, které se konalo
ve středu dne 22. 9. 2021 v 16.00 hodin v sále Kulturního domu v Dubňanech
Přítomno:
21 členů zastupitelstva, p. Jana Ilčíková se dostavila v průběhu zasedání
Omluveni:
Neomluveni:
Zahájení:

Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Program:

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

Návrh úprav rozpočtu města pro rok 2021 – RO č. 5
Návrh OZV města Dubňany č. 1/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Návrh OZV města Dubňany č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Dubňany
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí mimořádné dotace spolku
SDH Dubňany z rozpočtu města pro rok 2021
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí mimořádné dotace spolku
FK Baník Dubňany z rozpočtu města pro rok 2021
Žádost o schválení do funkce přísedící u Okresního soudu v Hodoníně
Různé
Diskuze
Usnesení
Závěr

Zahájení:
III. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v roce 2021 zahájil a řídil starosta František Tříska.
Přivítal přítomné, úvodem upozornil, že zasedání zastupitelstva je natáčeno místní kabelovou
televizí a příspěvky budou v nezměněné podobě zveřejněny. Konstatoval, že je přítomno
20 zastupitelů a orgán je tedy usnášení schopný. Přečetl jednotlivé body programu, zeptal se na
jiný návrh a nechal o programu hlasovat.
Hlasování:

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Program zasedání byl schválen.
Starosta určil za ověřovatele zápisu paní Julii Říhová a Ing. Petra Příkazského, za zapisovatelku
paní Jiřinu Chludilovou. Proti výkonu určených funkcí nebylo námitek.
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1. Návrh úprav rozpočtu města pro rok 2021 – RO č. 5
Na výzvu starosty krátce okomentovala rozpočtové opatření vedoucí finančního odboru Ing.
Jana Grégrová. Podle jejích slov na straně příjmů dochází k navýšení především daní, což
vychází z predikce MF a skutečných příjmů. Dále město obdrželo dotaci na náklady na volby,
další úpravy byly přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami. Závěrem
zrekapitulovala konečné částky.
Starosta ji doplnil upozorněním, že hlasování bude mít dvě části. Zastupitelé budou také
schvalovat 5 x 100 tis. Kč pro obce postižené červnovým tornádem. Částka 0,5 mil. Kč je
převedena na tento účel z rezervy na krizová opatření. Upozornil rovněž, že vítá daňové
navýšení příjmů, ale všichni si musí zároveň být vědomi ohromného zvýšení cen ve
stavebnictví, které tyto vyšší příjmy umoří. Zvláště upozornil na příklad vysoutěžené ceny na
investiční akci „Revitalizace přírodního areálu“, která je o cca 6 mil. Kč vyšší, než byla cena
projektanta. V předkládaném rozpočtovém opatření je navýšení pro letošní rok na 8,4 mil. Kč,
ale je potřeba počítat s tím, že pro příští rok si tato stavba vyžádá dalších nejméně 22 mil. Kč.
Zastupitel Zatloukal informoval přítomné, že Finanční výbor rozpočtové opatření č. 5
projednal, nemá k němu připomínky a doporučuje ke schválení.
Bc. Švagerka měl dvě otázky. Na první ohledně výše zůstatku financí na běžném účtu města
mu odpověděla Ing. Grégrová – 52 mil. Kč, starosta na dotaz k realizaci výstavby na ul. Luční
řekl, že zatím není schválená projektová dokumentace.
Starosta poté zopakoval, o čem se bude hlasovat.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočtové opatření č. 5 pro rok
2021.
Rozpočet po úpravě k 22. 9. 2021 činí:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování

111 769,8 tis. Kč
132 881,6 tis. Kč
- 21 112,8 tis. Kč
21 112,8 tis. Kč

Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 1a/III/21

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí humanitární pomoci
obcím postiženým tornádem formou peněžitého daru ve výši 500 tis. Kč na
transparentní účty těchto obcí:
Město Hodonín
100 tis. Kč
Obec Lužice
100 tis. Kč
Obec Mikulčice
100 tis. Kč
Městys Moravská Nová Ves
100 tis. Kč
Obec Hrušky
100 tis. Kč
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 1b/III/21

pro = 20

proti = 0
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zdržel se = 0

V 16.15 hodin přišla zastupitelka Jana Ilčíková.
2. Návrh OZV města Dubňany č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Starosta zahájil rozpravu současně k bodu 2 a 3 programu, tj. k oběma návrhům obecně
závazných vyhlášek města. Jak podotkl, občany bude zajímat především výše poplatku, kterou
rada města doporučuje ponechat ve stejné výši 610 Kč/rok i od 1. 1. 2022.
JUDr. Novák připomněl, že obce musely reagovat na nový zákon o odpadech, který je
v některých pasážích obtížně srozumitelný. Respektuje návrh rady města, sám žádný nemá, ale
žádá zastupitele, aby se zamysleli nad poplatkem, který je v Dubňanech nejvyšší v porovnání
s okolními obcemi a městy. Je si vědom, že město na odpadové hospodářství doplácí, ale
vzhledem k inflační spirále by snížení poplatku, např. o 200 Kč, občanům pomohlo. Vrátil by
se k tomu na prosincovém zasedání ZM.
Mgr. Hartmanová se zeptala, zda by nemohl být navýšený limit 500 kg na domácnost za rok při
nakládání se stavebním odpadem. Aby nedošlo k vykládání takového odpadu mimo sběrný
dvůr.
JUDr. Karlík odpověděl, že rozhodnutí je na zastupitelstvu, ale kontejnery na sběrném dvoře
nepojmou naráz příliš velké množství.
Starosta potvrdil, že by byl problém při nárazovém množství dovezené suti. Ke zlepšení situace
by mohlo dojít po plánovaném rozšíření sběrného dvora.
Starosta vyzval k diskuzi i přítomné občany a poté přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Dubňany v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města
Dubňany č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,
s účinností ode dne 1. 1. 2022.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/III/21

pro = 21

proti = 0

zdržel se = 0

3. Návrh OZV města Dubňany č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Starosta přečetl návrh na usnesení a vyzval k dotazům.
Zastupitelstvo města Dubňany v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města
Dubňany č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, s účinností ode dne 1. 1. 2022.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 3/III/21

pro = 21

proti = 0
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zdržel se = 0

4. Návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Dubňany
Starosta úvodem připomněl, že probíhá návrh Změny č. 1 ÚP, který sice ještě není hotový, ale
lze zahájit práce na dalších změnách. Následně jednotlivě okomentoval všech osm bodů
– podzměn, kdy v šesti případech popsal lokalitu a požadavek na prověření změny využití
plochy předmětného pozemku. Sedmá podzměna se týká zpřesnění koridoru plynovodu
v severním okraji území města a v osmé se jedná o prověření aktualizace zastavěného území.
Přítomný občan pan XXXXX vystoupil s námitkou k podzměně č. 1, ve které se jedná
o prověření změny využití plochy v rozsahu části pozemku p.č. 1717 z plochy veřejných
prostranství (VK) na plochu smíšenou obytnou. Požadavek je uplatněn s ohledem na
skutečnost, že předmětný pozemek je v soukromém vlastnictví Úsporného bydlení s.r.o.
Dubňany a přímo neplní funkci veřejného prostranství. Jednatel společnosti p. XXXXX se proti
tomu ohradil, podle něho toto VK může být i komunikací, je tam potřeba přístup pro hasiče,
v dopravním pasportu jsou vedeny i místní komunikace v soukromém vlastnictví.
Starosta poukázal na to, že VK je oplocené a tajemnice Ing. Panáková dodala, že tato část
parcely v pasportu nikdy nebyla. Město chce z pasportu limitovat cesty, které nejsou v jeho
vlastnictví.
P. XXXXX reagoval, že v pasportu z r. 2009 tam byla krajská přístupová komunikace, při jejím
zrušení by se porušily hasičské předpisy. Nechce, aby pozemek šel do obytné plochy smíšené,
podá žádost, ať se převede na město. Žije tam 120 lidí přispívajících do pokladny města.
Podle starosty měl p. XXXXX věc řešit na stavebním úřadě. Pozemek mezi komunikacemi
uveden není, není ani zkolaudován. Dopravní odbor v Hodoníně by ho měl zakreslit, ale v tomto
stavu ho nelze zkolaudovat. P. XXXXX se ohání lidmi, od kterých dostal peníze za byty a teď
chce po městu, aby udělalo novou silnici.
Ing. Panáková doplnila, že pozemek nebyl nikdy veden jako místní komunikace, část je
přístupová cesta.
P. XXXXX na to řekl, že ¼ cesty v pasportu byla. O změně se dověděl pozdě, chtěl by větší
informovanost. Komunikace to byla historicky od r. 1961, i podle hasičů tam musí být.
Ing. Panáková oponovala, že předmětný úsek nikdy MK v pasportu nebyl.
P. XXXXX chce, ať pozemek zůstane veřejným prostranstvím, převod na smíšenou plochu
obytnou vylučuje, aby tam zůstala komunikace.
Starosta mu odpověděl, že i po případné změně zde přístup bude. Pokud zažádá Úsporné
bydlení o převod na město, budou se provádět další příslušné úkony. Zastupitelé mají dvě
možnosti, buď se tam podzměna č. 1 nechá, nebo se bude hlasovat pouze o bodech 2 až 8.
Ing. Příkazský by tuto část návrhu vyloučil a zařadil by ji až do další změny, až si to spolu pan
XXXXX a město vyjasní.
Ing. Lysý upozornil, že v návrhu usnesení je pouze prověření možnosti, takže se město
k ničemu nezavazuje.
Starosta mu poděkoval za tuto připomínku, byla důležitá. K návrhu změny se budou vyjadřovat
dotčené orgány a také pan XXXXX.
Bc. Švagerka připomínkoval podzměnu č. 3, která se týká vymezení plochy veřejného
prostranství pro následnou realizaci místní komunikace ve vnitrobloku zahrad mezi RD na ul.
Hodonínská a Na Močidlech pro uvažovanou zástavbu rodinných domů. Vyřadil by ji také,
protože obvolal čtyři majitele RD v lokalitě, z toho tři by pozemek neprodali.
Starosta reagoval, že podnět podal hned ten první majitel RD v řadě pan XXXXX.
Mgr. Nedvědíková by nechala v návrhu obě podzměny, tj. 1 i 3. Co se týká bývalého učiliště,
před rokem tu byli dva majitelé bytů, chtěli řešit přístupové cesty, bylo jim řečeno, že nejsou
města. Pan XXXXX mohl věc už rok řešit. Co se týká podzměny č. 3, přece si tam mohou
postavit sami majitelé, včetně toho prvního v řadě p. XXXXX.
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Starosta zdůraznil, že je to na vůli majitelů RD, zda budou chtít stavět. Teď je tu jeden zájemce,
pak třeba dlouho nebude nikdo. Ale proč jim to neumožnit.
JUDr. Novák by schválil, argument o neochotě prodat je slabý. Územní plán se tvoří na
desetiletí a dává se tak možnost občanům.
Starosta dodal, že podporuje záměr p. XXXXX, poté přednesl obsáhlý návrh na usnesení.
Přítomné vyzval k případnému jinému návrhu.
Zastupitelstvo města Dubňany po projednání
I. rozhodlo
a) podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s použitím § 55a
stavebního zákona
s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany z vlastního
podnětu spočívající v prověření změny využití plochy v rozsahu části pozemku p.
č. 1717 v k.ú. Dubňany (západně od města, areál bývalého hornického učiliště) ze
stabilizované plochy veřejných prostranství (VK) na plochu smíšenou obytnou
(SO) a uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým č. 1,
s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany z vlastního
podnětu spočívající v prověření změny využití plochy v rozsahu části pozemku p.
č. 238/31 v k.ú. Dubňany (severní okraj města, ul. Jos. Chludila) ze stabilizované
plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň (SNK) na plochu veřejných
prostranství (VK) s místní komunikací a uvedený v příloze tohoto materiálu pod
pořadovým č. 2,
s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany z vlastního
podnětu spočívající v prověření vymezení koridoru veřejného prostranství
s možností následného umístění místní komunikace a inženýrských sítí pro
zástavbu rodinných domů (centrum města, vnitroblok stávajících zahrad za
zdravotním střediskem) a uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým č. 3,
s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany z vlastního
podnětu spočívající v prověření možnosti propojení ulic Husova a U Studánky,
resp. změny využití plochy v rozsahu pozemků p. č. 3012/20 a 3012/21 v k.ú.
Dubňany (jihozápadní okraj města) ze stabilizované plochy technické
infrastruktury (T) na plochu smíšenou obytnou (SO) a uvedený v příloze tohoto
materiálu pod pořadovým č. 4,
s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany z vlastního
podnětu spočívající ve vyloučení retenčních prostorů, resp. návrhových ploch
vodních a vodohospodářských (W) označených v dosavadním územním plánu jako
„Z/N 71-1“ a „Z/N 71-2“ (neurbanizovaná část území východně od města) a
uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým č. 5,
s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany z vlastního
podnětu spočívající ve změně využití území kolem enklávy tzv. finských domků
v části Jarohněvice s možností prověření ploch např. pro zahrádky, příp. drobnou
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farmářskou činnost, za účelem celkové regenerace území a uvedený v příloze
tohoto materiálu pod pořadovým č. 6,
s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany za účelem
zajištění jeho souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, tj. Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění následných
Aktualizací č. 1 a č. 2 – spočívající ve vymezení a zpřesnění koridoru TEP09 pro
VTL plynovod Šardice-Milotice na severním okraji území města a uvedený
v příloze tohoto materiálu pod pořadovým č. 7,
b) o obsahu Změny č. 2 územního plánu Dubňany,
II. stanovilo, že
a) Změna č. 2 územního plánu Dubňany bude pořízena zkráceným postupem podle
§ 55a až § 55c 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. 2 územního plánu Dubňany bude
František Tříska, starosta města Dubňany,
III. vzalo na vědomí, že
pořizovatelem Změny č. 2 územního plánu Dubňany bude Městský úřad Dubňany,
který zajistí výkon územně plánovací činnosti podle § 6 odst. 2 stavebního zákona.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:

pro = 15
Duroň
Flajsar
Hartmanová
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Lysý
Nedvědíková
Novák
Prokopenková
Říhová
Tříska
Zatloukal
Zemský

proti = 0

Usnesení 4/III/21
Starosta před dalším bodem předal slovo místostarostce.
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zdržel se = 6
Horák
Kopl
Kordulová
Maňáková
Příkazský
Švagerka

5. Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí mimořádné dotace spolku SDH
Dubňany z rozpočtu města pro rok 2021
Spolek požádal o mimořádnou dotaci ve výši 20 000 Kč na úhradu nákladů spojených
s pořádáním hasičské soutěže a dětského dne. Důvodem jsou chybějící příjmy z hasičského
bálu a hasičské zábavy. Místostarostka přečetla návrh na usnesení a dala prostor k dotazům.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí mimořádné dotace ve
výši 20 000 Kč z rozpočtu města Dubňany pro rok 2021 a veřejnoprávní smlouvu
s příjemcem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dubňany, IČO: 63455579,
Komenského 288, 696 03 Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 5/III/21

pro = 21

proti = 0

zdržel se = 0

6. Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí mimořádné dotace spolku FK Baník
Dubňany z rozpočtu města pro rok 2021
Klub požádal o mimořádnou finanční podporu ve výši 15 000 Kč na úhradu nákladů na
pořádání tradičního fotbalového turnaje dětí o Pohár města Dubňany. Místostarostka přečetla
návrh na usnesení a otevřela diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí mimořádné dotace ve
výši 15 000 Kč z rozpočtu města Dubňany pro rok 2021 a veřejnoprávní smlouvu
s příjemcem FK Baník Dubňany, z.s., IČO: 66609976, Hodonínská 672, 696 03
Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 6/III/21

pro = 21

proti = 0

zdržel se = 0

7. Žádost o schválení do funkce přísedící u Okresního soudu v Hodoníně
K žádosti paní XXXXX obdrželi zastupitelé obsáhlý materiál, a protože byla přítomna
zasedání, dala jí místostarostka slovo.
P. XXXXX sdělila, že do Dubňan se přistěhovala z rodinných důvodů letos v květnu, funkci
přísedící u soudu vykonávala již v předchozím bydlišti v Brně a ráda by v tom pokračovala i u
Okresního soudu v Hodoníně.
Místostarostka přečetla návrh na usnesení a vyzvala přítomné k dotazům.
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o na základě § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002
Sb., o soudech a soudcích do funkce přísedícího u Okresního soudu v Hodoníně
paní XXXXX, 696 03 Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
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Hlasování:
Usnesení 7/III/21

pro = 21

proti = 0

zdržel se = 0

8. Různé
JUDr. Novák se ve svém vystoupení otázal, zda rada města uvažuje pro příští rok o dotacích
pro spolky, v jaké výši a jaká bude použitá metodika.
Starosta odpověděl, že z důvodu přetrvávající situace s epidemií covid, neproběhne hlasování
občanů, aby nebyli vystavováni riziku. Bude se vycházet z vývoje rozpočtu a přihlédne se
k názorům komisí sportovní a kulturní.
Podle zastupitele Flajsara by částka na příští rok mohla zůstat stejná jako letos a v r. 2020.
Pokud nastane situace, jako teď v případě FK Baník či hasičů, bude to rada města řešit.
Ing. Lysý by rád věděl, kolik je zájemců o příspěvek na výstavbu rodinného domu.
Tajemnice neví přesně a starosta odpověděl, že žádost se podává až po dokončení stavby
a kolaudaci.
Ing. Příkazský by přivítal, kdyby své žádosti spolky podávaly před konáním akce, ne až potom,
když jim nevyjdou finance. Chtěl by také zavést debatu o zastínění zadní části haly SC Želva.
Starosta se k té první věci také přiklání. Co se týká haly, nedávno se na okna dávala antireflexní
fólie a situace je lepší než dřív. Moc dalších možností není.
Zastupitel Švagerka se vrátil k plánované výstavbě na ul. Luční. V rozpočtu jsou podle něho
finance nejen na PD, ale i na infrastrukturu. Ptá se, zda se to bude dělat.
Starosta odpověděl, že nebude, protože k projektové dokumentaci chybí vyjádření dotčených
orgánů. Podle informací od projektanta se na tom pracuje.
Mgr. Hartmanová připomněla svůj návrh na provedení úpravy průchodu ke koupališti včetně
můstku. Zda by se v rozpočtu nemohly finance převést na toto odjinud.
Ing. Balažíková odpověděla, že projekt na to vypracovala Ing. Vránová, ale již dříve bylo
řečeno, že se práce udělají zároveň s opravou mostku, která je vyčíslena na více jak 1 mil. Kč
a město čeká, aby mohlo požádat o dotaci.
Starosta dodal, že most je funkční a investovat do něho tolik peněz není hospodárné. Jsou tu
také další mosty a za pomoci dotace by se mohly zrekonstruovat všechny tři.
9. Diskuze
Vzhledem k tomu, že dalších diskutujících nebylo, poděkoval starosta přítomným za účast
a rozloučil se.
10. Usnesení
1a/III/21
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2021.
Rozpočet po úpravě k 22. 9. 2021 činí:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování

111 769,8 tis. Kč
132 881,6 tis. Kč
- 21 112,8 tis. Kč
21 112,8 tis. Kč
39

1b/III/21
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí humanitární pomoci obcím
postiženým tornádem formou peněžitého daru ve výši 500 tis. Kč na transparentní účty těchto
obcí:
Město Hodonín
100 tis. Kč
Obec Lužice
100 tis. Kč
Obec Mikulčice
100 tis. Kč
Městys Moravská Nová Ves 100 tis. Kč
Obec Hrušky
100 tis. Kč
2/III/21
Zastupitelstvo města Dubňany v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města Dubňany
č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, s účinností ode dne 1. 1.
2022.
3/III/21
Zastupitelstvo města Dubňany v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města Dubňany
č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností ode dne
1. 1. 2022.
4/III/21
Zastupitelstvo města Dubňany po projednání
I. rozhodlo
a) podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s použitím § 55a stavebního zákona
s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany z vlastního podnětu spočívající
v prověření změny využití plochy v rozsahu části pozemku p. č. 1717 v k.ú. Dubňany (západně
od města, areál bývalého hornického učiliště) ze stabilizované plochy veřejných prostranství
(VK) na plochu smíšenou obytnou (SO) a uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým
č. 1,
s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany z vlastního podnětu spočívající
v prověření změny využití plochy v rozsahu části pozemku p. č. 238/31 v k.ú. Dubňany (severní
okraj města, ul. Jos. Chludila) ze stabilizované plochy smíšené nezastavěného území – krajinná
zeleň (SNK) na plochu veřejných prostranství (VK) s místní komunikací a uvedený v příloze
tohoto materiálu pod pořadovým č. 2,
s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany z vlastního podnětu spočívající
v prověření vymezení koridoru veřejného prostranství s možností následného umístění místní
komunikace a inženýrských sítí pro zástavbu rodinných domů (centrum města, vnitroblok
stávajících zahrad za zdravotním střediskem) a uvedený v příloze tohoto materiálu pod
pořadovým č. 3,
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s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany z vlastního podnětu spočívající
v prověření možnosti propojení ulic Husova a U Studánky, resp. změny využití plochy
v rozsahu pozemků p. č. 3012/20 a 3012/21 v k.ú. Dubňany (jihozápadní okraj města) ze
stabilizované plochy technické infrastruktury (T) na plochu smíšenou obytnou (SO) a uvedený
v příloze tohoto materiálu pod pořadovým č. 4,
s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany z vlastního podnětu spočívající
ve vyloučení retenčních prostorů, resp. návrhových ploch vodních a vodohospodářských (W)
označených v dosavadním územním plánu jako „Z/N 71-1“ a „Z/N 71-2“ (neurbanizovaná část
území východně od města) a uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým č. 5,
s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany z vlastního podnětu spočívající
ve změně využití území kolem enklávy tzv. finských domků v části Jarohněvice s možností
prověření ploch např. pro zahrádky, příp. drobnou farmářskou činnost, za účelem celkové
regenerace území a uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým č. 6,
s c h v á l i t návrh na pořízení změny Územního plánu Dubňany za účelem zajištění jeho
souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje ve znění následných Aktualizací č. 1 a č. 2 – spočívající ve
vymezení a zpřesnění koridoru TEP09 pro VTL plynovod Šardice-Milotice na severním okraji
území města a uvedený v příloze tohoto materiálu pod pořadovým č. 7,
b) o obsahu Změny č. 2 územního plánu Dubňany,
II. stanovilo, že
a) Změna č. 2 územního plánu Dubňany bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a až §
55c 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. 2 územního plánu Dubňany bude František
Tříska, starosta města Dubňany,
III. vzalo na vědomí, že
pořizovatelem Změny č. 2 územního plánu Dubňany bude Městský úřad Dubňany, který zajistí
výkon územně plánovací činnosti podle § 6 odst. 2 stavebního zákona.
5/III/21
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 000 Kč
z rozpočtu města Dubňany pro rok 2021 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Dubňany, IČO: 63455579, Komenského 288, 696 03 Dubňany.
6/III/21
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 15 000 Kč
z rozpočtu města Dubňany pro rok 2021 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem FK Baník
Dubňany, z.s., IČO: 66609976, Hodonínská 672, 696 03 Dubňany.
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7/III/21
Zastupitelstvo města Dubňany z v o l i l o na základě § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech a soudcích do funkce přísedícího u Okresního soudu v Hodoníně paní XXXXX,
696 03 Dubňany.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Součástí zápisu jsou mimo příloh doručených přes úložiště městského úřadu:
a) Prezenční listina
b) Přínos – návrhy na usnesení
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11. Závěr
Starosta ukončil III. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v 17.38 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 27. 9. 2021.

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

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

…………………………………………………………………………………………………..
ověřovatelé:
Julie Říhová
Ing. Petr Příkazský
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