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 26. 6. 2019 v 16.00 hodin v zasedací místnosti
Kulturního domu v Dubňanech
Přítomno:
19 členů zastupitelstva
Omluveni:
Ing. Zbyněk Lysý, JUDr. Václav Novák
Neomluveni:
Program:

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

Zahájení
Závěrečný účet města za rok 2018, Zpráva auditora o přezkoumání
hospodaření města za rok 2018 a Účetní závěrka města za rok 2018
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Nemocnici Kyjov,
příspěvková organizace z rozpočtu města pro rok 2019
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace spolku Basketbal
Dubňany z. s. z rozpočtu města pro rok 2019
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace spolku PETROV
– Dubňany, Spolek pro práci s mládeží z rozpočtu města pro rok 2019
Žádost o zrušení předkupního práva v katastru nemovitostí k pozemku
p.č. XXXXX v k.ú. Dubňany
Nabídka ke směně pozemků p.č. XXXXX a 3382/112 v k.ú. Dubňany
Odkoupení pozemku p.č. XXXXX v k.ú. Dubňany
Volba přísedící Okresního soudu v Hodoníně
Různé
Diskuze
Usnesení
Závěr

1. Zahájení
III. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v roce 2019 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. Omluvil se za poněkud stísněný
prostor, ve kterém se zasedání koná z důvodu probíhajících prací na sále KD. Konstatoval, že
je přítomno 19 zastupitelů a orgán je tedy usnášení schopný. K programu řekl, že je přidán
jeden bod a vyjmenoval témata, která budou projednána v bodě Různé. Přečetl program a zeptal
se na případné doplnění, poté požádal o hlasování o programu zasedání.
2.
3.
4.

Závěrečný účet města za rok 2018, Zpráva auditora o přezkoumání
hospodaření města za rok 2018 a Účetní závěrka města za rok 2018
Návrh úpravy rozpočtu města Dubňany – rozpočtové opatření č. 4
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Nemocnici
Kyjov, příspěvková organizace z rozpočtu města pro rok 2019
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Hlasování:

Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace spolku
Basketbal Dubňany z. s. z rozpočtu města pro rok 2019
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace spolku
PETROV – Dubňany, Spolek pro práci s mládeží z rozpočtu města
pro rok 2019
Žádost o zrušení předkupního práva v katastru nemovitostí
k pozemku p.č. XXXXX v k.ú. Dubňany
Nabídka ke směně pozemků p.č. XXXXX a 3382/112 v k.ú.
Dubňany
Odkoupení pozemku p.č. XXXXX v k.ú. Dubňany
Volba přísedící Okresního soudu v Hodoníně
Různé
Diskuze
Usnesení
Závěr
pro = 19

proti = 0

zdržel se = 0

Program zasedání byl schválen.
Starosta určil za ověřovatele zápisu Mgr. Andělu Nedvědíkovou a Ing. Petra Kopla, za
zapisovatelku paní Jiřinu Chludilovou. Proti výkonu určených funkcí nebylo námitek.
2. Závěrečný účet města za rok 2018, Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření
města za rok 2018 a Účetní závěrka města za rok 2018
Starosta vyzval ke komentáři projednávaného bodu vedoucí finančního odboru Ing. Grégrovou.
Před ní vystoupil předseda Finančního výboru ZM pan Kamil Zatloukal, který informoval
přítomné, že výbor projednal veškerý předmětný materiál a doporučuje ke schválení.
Ing. Grégrová nato okomentovala obsáhlý materiál, který obdrželi zastupitelé a který je také
celý uveřejněn na webu města. Pohovořila k obsahu závěrečného účtu města, kde mimo jiné
řekla, že odpisy z majetku se přibližně rovnají nákladům na opravy, což je jeden z ukazatelů
dobrého hospodaření města. Tím hlavním ukazatelem dobrého hospodaření je pak skutečnost,
že investice města v roce 2018 dosáhly 33 484,9 tis. Kč, tj. podíl kapitálových výdajů na
celkových výdajích rozpočtu města roku 2018 představuje 33,75%.
Zastupitelům byl také předložen návrh Protokolu o schválení účetní závěrky za rok 2018, podle
něhož je výsledek hospodaření za toto účetní období zisk ve výši 28 130 780,77 Kč. Z hlavní
činnosti je to zisk 27 753 723,25 Kč a z hospodářské činnosti pak zisk 377 057,52 Kč. Oba
výsledky hospodaření budou evidovány na účtu – výsledek hospodaření předcházejících
účetních období.
Ing. Grégrová informovala dále stručně o obsahu zprávy o přezkoumání hospodaření města za
rok 2018 od auditorské společnosti ŠTOLFOVÁ AUDIT s.r.o. z Otrokovic, která prováděla
přezkum různých oblastí. Auditorka se soustředila tentokrát na investice, majetek, dokladové
inventury a nedokončené investice, dotace pro města a ověřovala zadlužení města, což je úvěr
na stavbu základní školy.
K tomuto starosta řekl, že na účtu města je více peněz, než činí tento dluh a bylo by ho popřípadě
možno jednorázově splatit.
Starosta postupně přečetl návrhy na usnesení a otevřel diskuzi. Připomněl, že každý
projednávaný bod mohou připomínkovat i přítomní občané.
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Zastupitelstvo města Dubňany p r o j e d n a l o Zprávu nezávislého auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření města za účetní období roku 2018.
Jiný návrh na usnesení, změnu či opravu nebyl a starosta tedy požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 19
proti = 0
zdržel se = 0
Usnesení 2a/III/19
Zastupitelstvo města Dubňany p r o j e d n a l o návrh Závěrečného účtu města
za rok 2018 a s c h v á l i l o celoroční hospodaření města bez výhrad.
Jiný návrh na usnesení, změnu či opravu nebyl a starosta tedy požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2b/III/19

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o řádnou účetní závěrku za rok 2018.
Jiný návrh na usnesení, změnu či opravu nebyl a starosta tedy požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2c/III/19

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 0

3. Návrh úpravy rozpočtu města Dubňany – rozpočtové opatření č. 4
Bod opět okomentovala vedoucí finančního odboru. Jediná změna v této úpravě rozpočtu je
částka 1 001,0 tis. Kč na straně příjmů a výdajů, což je daň z příjmů právnických osob za obce.
Obec podává daňové přiznání, ovšem daň neodvádí. Ing. Grégrová zrekapitulovala částky
celkem po úpravě, starosta poté přečetl návrh na usnesení a vyzval k diskuzi.
Pan Kopeček se ve svých vstupech vyjádřil ve smyslu buď splatit dluh, nebo je zainvestovat či
dát do rozpočtu a něco s nimi udělat. Dali za tím účelem určité návrhy. Doplnila ho Mgr.
Hartmanová, že ona sama mluvila o rekonstrukci DPS.
Ing. Grégrová, odpověděla, že lze peníze do rozpočtu začlenit, ovšem za určitým účelem.
Starosta zareagoval, že to byly pouhé náměty, návrh musí být konkretizován.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočtové opatření č. 4 pro rok
2019.
Rozpočet po úpravě k 26.6.2019 činí:
Příjmy celkem
Výdaje
celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování

103 073,0 Kč
100 172,3 Kč
2 900,7 Kč
- 2 900,7 Kč

Jiný návrh na usnesení, změnu či opravu nebyl a starosta tedy požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 3/III/19

pro = 19

proti = 0
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zdržel se = 0

4. Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Nemocnici Kyjov, příspěvková
organizace z rozpočtu města pro rok 2019
Jedná se o návrh dotace ve výši 100 000 Kč na nákup sanitního vozu. Starosta v komentáři řekl,
že si je vědom, že občané Dubňan o něco více využívají Hodonín, ale ten v minulých letech
finanční prostředky obdržel, což se Kyjovu nedělo. Přečetl návrh usnesení a vyzval k diskuzi.
Ing. Ilčík řekl, že bude proti, nechce nahrazovat povinnosti státu a deformovat financování
zdravotnictví. Má také osobní důvody, zklamali ho kyjovští lékaři.
Starosta to chápe, také měl takové názory, ale viděl ty mnohdy nedůstojné podmínky pacientů.
Ing. Příkazský se otázal, kolik obcí spadá pod Kyjov. Starosta odpověděl, že cca 48 obcí.
Ing. Kopl by chtěl v případě schválení dotace, aby byl informován ředitel nemocnice a následně
i její zaměstnanci. Má také zkušenost, že nechtěli pacienty z Dubňan ošetřit. Starosta slíbil, že
toto může zařídit.
Místostarostka je pro schválení, ale ví o těchto špatných zkušenostech. Nicméně je to jejich
povinnost ošetřit i pacienty z Dubňan.
Pan Kopeček zastává názor pana Ilčíka, neví, proč by se takto měly přehazovat státní peníze, je
to nesystémové.
Starosta řekl, že cca 15 let jsou nemocnice krajské, toto neinicioval stát, ale starostové a ředitel
nemocnice.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
z rozpočtu města pro rok 2019 a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Města Dubňany s příjemcem Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace,
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov, IČO: 00226912, za účelem obměny vozového
parku – nákupu sanitního vozu.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:

pro = 17
Duroň
Flajsar
Hartmanová
Horák
Ilčíková
Kohoutová
Kopl
Kordulová
Kuřil
Maňáková
Nedvědíková
Prokopenková
Příkazský
Říhová
Tříska
Zatloukal
Zemský

proti = 2
Ilčík
Kopeček

Usnesení 4/III/19
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zdržel se = 0

5. Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace spolku Basketbal Dubňany
z. s. z rozpočtu města pro rok 2019
Spolku rada města na květnové schůzi z požadovaných 40 000 Kč doporučila schválit 20 000
Kč. Ovšem poté byla rozpočtovým opatřením č. 3 mimo jiné navýšena i částka určená na dotace
a členové rady na své 13. schůzi doporučili schválit celou částku, tj. 40 000 Kč. Jak řekl starosta
částka je určena na nájem Želvy. Situaci dovysvětlil i předseda Sportovní komise pan Flajsar.
Starosta poté přečetl návrh na usnesení a vyzval k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč
z rozpočtu města pro rok 2019 a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Města Dubňany s příjemcem Basketbal Dubňany z.s., Sportovní 1766, 696 03
Dubňany, IČO: 06194958.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 5/III/19

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 0

6. Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace spolku PETROV
– Dubňany, Spolek pro práci s mládeží z rozpočtu města pro rok 2019
Spolek požádal o dotaci na úhradu faktury za potisk krycí plachty v částce 5 851 Kč, rada
doporučila přispět cca polovinou. Starosta by přivítal i zapojení žadatelů samotných do
financování jejich požadavků. Žádostí je a bude hodně, i částky budou větší, a pokud to není
majetek města, měly by se příslušné organizace podílet aspoň 50%. Starosta přečetl návrh na
usnesení a otevřel diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč
z rozpočtu města pro rok 2019 a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Města Dubňany s příjemcem PETROV – Dubňany, Spolek pro práci s mládeží,
Sportovní 1568, 696 03 Dubňany, IČO: 68687681.
Jiné návrhy na usnesení, změnu či opravu nebyly, starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 6/III/19

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 0

7. Žádost o zrušení předkupního práva v katastru nemovitostí k pozemku p.č.
XXXXX v k.ú. Dubňany
Starosta úvodem informoval přítomné, že vedle žádosti paní XXXXX byla ještě jedna stejná
žádost, která se týkala sousedního pozemku a ta byla stažena.
JUDr. Karlík k žádosti řekl, že je bezpředmětná, protože majitelka pozemek 3.5.2019 prodala
poté, co ho ZM odmítlo koupit. Žádost o výmaz předkupního práva pak byla podána až
10.5.2019, kdy už ona nebyla vlastníkem. Kupní smlouva je platná a účinná a není podle něho
co projednávat.
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Na výzvu starosty právník ještě upřesnil, že předkupní právo pro město není osobní, ale je věcné
a působí vůči každému vlastníkovi po neomezenou dobu. Dokud nebudou splněny podmínky,
pak lze zrušit.
Starosta rovněž dodal, že byť je právo pořád, nevidí důvod po splnění účelu na něm dále trvat.
Přečetl návrh na usnesení a nechal o něm hlasovat, neboť nebyla navržena změna či oprava.
Zastupitelstvo města Dubňany n e s c h v á l i l o výmaz předkupního práva pro
město v katastru nemovitostí na pozemku p.č. 3016/15 v k.ú. Dubňany.
Hlasování:

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

proti = 1
Příkazský

zdržel se = 6
Hartmanová
Horák
Kopeček
Kopl
Kordulová
Maňáková

Usnesení 7/III/19
8. Nabídka ke směně pozemků p.č. 3382/111 a 3382/112 v k.ú. Dubňany
Starosta předal slovo místostarostce, která okomentovala směnu pozemků o stejné výměře pro
potřeby výstavby chodníku do Horní huti. Přečetla návrh usnesení a vyzvala k případným
dotazům.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí a převod - směnu pozemků
p.č. 3382/112, orná půda, výměra 746 m2 ve vlastnictví města Dubňany za pozemek
p.č. XXXXX, orná půda, výměra 746 m2, ve vlastnictví paní XXXXX, 696 03
Dubňany, vše v obci a v k.ú. Dubňany. Směna je bez doplatku.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí za oba účastníky hradí
Město Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 8/III/19

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 0

Ing. Maňáková odešla ze zasedací síně.
9. Odkoupení pozemku p.č. XXXXX v k.ú. Dubňany
Jak řekla místostarostka, i v tomto případě se jedná o pozemky pro budoucí výstavbu II. etapy
chodníku do Horní huti. Nachází se v blízkosti bývalého skleníku a prodávající vlastní každý
ideální polovinu. Místostarostka přečetla návrh usnesení a vyzvala k diskuzi.
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Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – pozemku p.č.
XXXXX, ostatní plocha, o výměře 32 m2 v k.ú. Dubňany takto - id. ½ od pana
XXXXX, 696 03 Dubňany a id. ½ od Ing. XXXXX, 696 50 Moravany, za celkovou
cenu 3 200 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 9/III/18

pro = 18

proti = 0

zdržel se = 0

Ing. Maňáková se vrátila do zasedací síně.
10. Volba přísedící Okresního soudu v Hodoníně
Město Dubňany obdrželo vyrozumění od předsedy OS v Hodoníně Mgr. Romana Smetky, že
nemá výhrady k e zvolení Mgr. XXXXX do funkce přísedící. Místostarostka přečetla návrh
usnesení na její zvolení a vyzvala k případným připomínkám. Nebyl jiný návrh na usnesení,
změnu či opravu, místostarostka požádala hlasování.
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
Mgr. XXXXX, 696 03 Dubňany.
Hlasování:
Usnesení 10/III/18

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 0

11. Různé
Místostarostka předala slovo zpět starostovi, který vyzval vedoucí finančního odboru, aby
informovala o obsahu rozpočtových opatření č. 2 a č. 3. Ing. Grégrová nejprve připomněla, že
rada města má oprávnění schvalovat změny rozpočtu do výše 1 mil. Kč, což obě opatření
splňují. RO č. 2 schválila RM na své schůzi 27.3.2019 a změny byly na straně příjmů i výdajů,
RO č. 3 schválila dne 22.5.2019 a týkalo se jen výdajů. Ing. Grégrová okomentovala jednotlivé
částky a částky celkové upraveného rozpočtu.
Do diskuze se nikdo na výzvu starosty nepřihlásil a starosta přistoupil k dalšímu materiálu,
který zastupitelé obdrželi na stůl a který se týká pořizování nového územního plánu. Jak starosta
řekl, město Dubňany se konečně dočká nového ÚP, ale on nevyzývá v tomto případě k diskuzi,
protože zastupitelé tento materiál vidí poprvé. Chtěl by pouze pohovořit k lokalitě u ČOV
určené pro bydlení, jíž se také týkala námitka obyvatel ulice Nezvalova. Protože se blíží doba,
kdy se tímto bude ZM zabývat, chtěl by, ať se zastupitelé zamyslí, jakým způsobem zde
zástavbu řešit. Lokalita nabízí možnosti různých variant určení, např. malometrážní domky pro
seniory či bydlení pro mladé. Architekti zde budou omezeni pouze prostorem.
Další vystoupil předseda Kontrolního výboru ZM Ing. Petr Kopl, na jehož žádost byli
zastupitelé již v předstihu seznámeni se zápisy kontrol provedených v měsíci březnu a
s vyjádřeními kontrolovaných zaměstnanců městského úřadu. Podle slov Ing. Kopla nebyly
nalezeny nedostatky, ale výbor by měl dvě doporučení, a to aby byl používán jeden formulář
žádostí o dotace kvůli přehlednosti a snadnější orientaci a aby byly do smluv, kde je jednou ze
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stran město vždy uvedeno číslo usnesení RM či ZM. Podle následné diskuze není s
doporučením č. 2 problém, ale co se formuláře žádosti týká, starosta i pan Flajsar upozornili,
že jednotným formulářem by se město mohlo dostat do sfér tzv. dotačních programů a tím by
vyvstala pro spolky možnost rozporovat částku, kterou obdržely.
Ing. Kopl poděkoval zaměstnancům MěÚ za přípravu kontrol a navrhl schválit usnesení, že
byly tyto zápisy projednány, aby se tak staly přístupnými pro občany. Přednesl návrh usnesení,
o kterém starosta nechal vzápětí hlasovat.
Zastupitelstvo města Dubňany p r o j e d n a l o zápisy kontrol provedených
Kontrolním výborem ZM za období březen 2019.
Hlasování:
11/III/19

pro = 19

proti = 0

zdržel se = 0

12. Diskuze
Do diskuze, ke které starosta vyzval zastupitele a také přítomné občany, se nikdo nepřihlásil.
Starosta tedy poděkoval za účast, popřál všem hezkou dovolenou a rozloučil se.
13. Usnesení

2a/III/19
Zastupitelstvo města Dubňany p r o j e d n a l o Zprávu nezávislého auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření města za účetní období roku 2018.
2b/III/19
Zastupitelstvo města Dubňany p r o j e d n a l o návrh Závěrečného účtu města za rok
2018 a s c h v á l i l o celoroční hospodaření města bez výhrad.
2c/III/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o řádnou účetní závěrku za rok 2018.
3/III/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2019.
Rozpočet po úpravě k 26.6.2019 činí:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování

103 073,0 Kč
100 172,3 Kč
2 900,7 Kč
- 2 900,7 Kč
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4/III/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
z rozpočtu města pro rok 2019 a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města
Dubňany s příjemcem Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22,
697 01 Kyjov, IČO: 00226912, za účelem obměny vozového parku – nákupu sanitního
vozu.
5/III/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč
z rozpočtu města pro rok 2019 a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města
Dubňany s příjemcem Basketbal Dubňany z.s., Sportovní 1766, 696 03 Dubňany, IČO:
06194958.
6/III/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč
z rozpočtu města pro rok 2019 a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města
Dubňany s příjemcem PETROV – Dubňany, Spolek pro práci s mládeží, Sportovní
1568, 696 03 Dubňany, IČO: 68687681.
7/III/19
Zastupitelstvo města Dubňany n e s c h v á l i l o výmaz předkupního práva pro město
v katastru nemovitostí na pozemku p.č. XXXXX v k.ú. Dubňany.
8/III/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí a převod - směnu pozemků p.č.
3382/112, orná půda, výměra 746 m2 ve vlastnictví města Dubňany za pozemek p.č.
XXXXX, orná půda, výměra 746 m2, ve vlastnictví paní XXXXX, 696 03 Dubňany, vše
v obci a v k.ú. Dubňany. Směna je bez doplatku.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí za oba účastníky hradí Město
Dubňany
9/III/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – pozemku p.č.
XXXXX, ostatní plocha, o výměře 32 m2 v k.ú. Dubňany takto - id. ½ od pana XXXXX
696 03 Dubňany a id. ½ od Ing. XXXXX, 696 50 Moravany, za celkovou cenu 3 200
Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
10/III/19
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 Mgr.
XXXXX, 696 03 Dubňany.
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11/III/19
Zastupitelstvo města Dubňany p r o j e d n a l o zápisy kontrol provedených Kontrolním
výborem ZM za období březen 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Součástí zápisu jsou mimo příloh doručených přes úložiště městského úřadu:
a) Prezenční listina
b) Přínos – Návrh úpravy rozpočtu města Dubňany – RO č. 4 (Příloha 3)
c) Přínos – materiály k územnímu plánu města (bod Různé)
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14. Závěr
Starosta ukončil III. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v 18.35 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 28. 6. 2019

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

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

…………………………………………………………………………………………………..
ověřovatelé:
Mgr. Anděla Nedvědíková
Ing. Petr Kopl
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