Zápis
z II. zasedání Zastupitelstva města Dubňany, které se konalo
ve středu dne 20. 6. 2018 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu v Dubňanech
Přítomno:
20 členů zastupitelstva
Omluveni:
Neomluveni: Mgr. Marek Dobeš
Program:

1.
2.

Zahájení
Organizační a majetkoprávní záležitosti
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.
4.
5.

Plnění rozpočtu města Dubňany ke dni 31.5.2018
Návrh úpravy rozpočtu města Dubňany pro rok 2018 –
rozpočtové opatření číslo 4
Závěrečný účet města za rok 2017, Zpráva auditora o
přezkoumání hospodaření města za rok 2017 a Účetní závěrka
města za rok 2017
Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2658/1 v k.ú. Dubňany
z majetku města Dubňany – Ing. XXXXX
Nabídka pozemků v k.ú. Dubňany ke směně s doplatkem mezi
manžely XXXXX a městem Dubňany
Žádost o odprodej pozemků p.č. 1312/2 a p.č. 1709/7 v k.ú.
Dubňany z majetku města Dubňany – XXXXX
Nabídka pozemků v k.ú. Dubňany ke směně mezi XXXXX
a městem Dubňany
Nová žádost pana Jiřího Flajsara podpořená občany města
Dubňany o změnu Obecně závazné vyhlášky města Dubňany
č. 5/2013

Různé
Usnesení
Závěr

1. Zahájení
II. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v roce 2018 zahájil a řídil starosta František Tříska.
Přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 20 zastupitelů a orgán je tedy usnášení schopný.
Upozornil, že zasedání zastupitelstva je natáčeno místní kabelovou televizí a bude v nezkrácené
verzi odvysíláno v kabelové televizi o následujícím víkendu. Sdělil, že program zasedání je
totožný se svoláním, přečetl ho a zeptal se zastupitelů, zda mají popřípadě návrh na jeho
doplnění.
Ing. Maňáková se přihlásila do diskuze a konstatovala, že I. zasedání ZM se podle ní konalo
v rozporu se zákonem o obcích, kdy má být podle potřeby nejméně 1x za tři měsíce. Bylo jí na
tomto minulém zasedání řečeno starostou a právníkem, že je to v pořádku, což nesdílela.
Napsala dotaz na Ministerstvo vnitra a v něm uvedla termín konání loňského prosincového a
letošního březnového zasedání ZM. Stanovisko MV je, že se hovoří o 3 měsících od posledního
ZM, nikoli od konce měsíce, ve kterém se konalo, a že tedy došlo k překročení zákonné lhůty.
Starosta odpověděl, že podle názorů jiných právníků to tak není, ale ona má samozřejmě právo
na svůj názor, i ten, kdo to napsal.
13

Ing. Maňáková by odkázala na správní řád, pokud si nejsou jistí.
Starosta řekl, že tímto se to právě neřídí a požádal o vyjádření JUDr. Karlíka.
Právník prohlásil, že trvá na své odpovědi, kterou poslal Ing. Koplovi po minulém zasedání
ZM. Konzultoval záležitost na odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Nevztahuje se na
ni ani správní řád, ani občanský zákoník.
Starosta se domnívá, že tato diskuze patřila do bodu Různé a zřejmě se spolu nedomluví. Vyzval
Ing. Maňákovou, pokud chce, ať dá podnět na MV k provedení kontroly.
Hlasování:

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Program zasedání byl schválen.
Starosta určil za ověřovatele zápisu paní Janu Ilčíkovou a paní Adrianu Lukešovou, za
zapisovatelku paní Jiřinu Chludilovou. Proti výkonu určených funkcí nebylo námitek.
2. Organizační a majetkoprávní záležitosti
2.1 Plnění rozpočtu města Dubňany ke dni 31.5.2018
S předmětným materiálem se již zastupitelé seznámili, starosta přečetl celkové částky včetně
procentuálního plnění, tj. u příjmů cca 41% a u výdajů cca 31%, což, jak řekl, je očekávané,
vzhledem k plánovaným akcím, které se teprve uskuteční. Vyzval k případným dotazům.
Ing. Hilgert informoval přítomné, že Finanční výbor projednal plnění i rozpočet a nemá k němu
připomínek. Starosta přečetl návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města Dubňany v z a l o n a v ě d o m í plnění rozpočtu Města
Dubňany ke dni 31. 5. 2018.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/1/II/18

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

2.2 Návrh úpravy rozpočtu města Dubňany pro rok 2018 – rozpočtové opatření
číslo 4
Starosta nejprve prošel jednotlivé částky RO č. 3, které rada schválila na své květnové schůzi,
a poté vyzval Ing. Grégrovou, aby okomentovala rozpočtové opatření č. 4. Vedoucí finančního
odboru vyjmenovala navrhované změny rozpočtu na straně příjmů, a to zvýšení z důvodu
vyššího inkasa sdílených daní o 500 tis. Kč na dani z přidané hodnoty a dále 144 tis. Kč, což je
2. část pojistného plnění za opravu poškozené střechy MÚ. Příjmy jsou dále zvýšeny o dotace
z rozpočtu JMK. Jedná se o částku 180 tis. Kč na výměnu plynových kotlů na požární zbrojnici
a o 56,6 tis. Kč na údržbu cyklostezky do Hodonína. Výdajová strana rozpočtu je navýšena o
neinvestiční příspěvek ve výši 81,6 tis. Kč na vzdělávání a školské služby, dále o 257,2 tis. na
výměnu kotlů na hasičské zbrojnici a 80,8 tis. Kč na udržování čistoty cyklostezky směr
Hodonín. O 600 tis. Kč byla navýšena kapitola pohřebnictví na pořízení klimatizace ve
smuteční síni. Další úprava výdajů znamenala pouze přesun mezi kapitolami: z veřejných
služeb bylo přesunuto 100 tis. Kč na pořízení veřejného osvětlení – LED lamp. Nakonec
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zrekapitulovala částky celkem po změně. Celkem změna rozpočtu příjmů je + 880,6 tis, Kč
a celkem změna rozpočtu výdajů je + 1 019,6 tis. Kč.
Starosta poté přečetl návrh na usnesení a vyzval k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočtové opatření č. 4 pro rok
2018.
Rozpočet po úpravě k 20. 6. 2018 činí:
Objem příjmů
Objem výdajů
Saldo příjmů a výdajů
Financování

88 798,9 tis. Kč
119 704,1 tis. Kč
- 30 905,2 tis. Kč
30 905,2 tis. Kč

Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/2/II/18

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

2.3 Závěrečný účet města za rok 2017, Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření
města za rok 2017 a Účetní závěrka města za rok 2017
Starosta zahájil projednávání tohoto bodu programu, s jehož obsáhlým materiálem se
zastupitelé měli možnost seznámit již v předstihu. Požádal opět Ing. Grégrovou, aby k němu
přednesla komentář. Vedoucí finančního odboru nejdříve hovořila o závěrečném účtu, do
kterého se souhrnně zpracovávají údaje o ročním hospodaření ÚSC a vyjmenovala, co vše je
jeho součástí. Rozpočet roku 2017 je přebytkový a v průběhu roku byl upravován sedmi
rozpočtovými opatřeními. Finanční prostředky na výdaje některých kapitol zůstaly
nedočerpány a skutečné plnění rozpočtu k 31.12.2017 skončilo po úhradě roční předepsané
splátky DIÚ přebytkem ve výši 14,592 tis. Kč.
Dále Ing. Grégrová informovala, že přezkoumání hospodaření města od 1.1.2017 do 31.12.2017
poprvé prováděla nová auditorka Ing. Gita Štolfová. V průběhu přezkoumání hospodaření byly
předávány dílčí protokoly s jednotlivými zjištěními, které neměly závažnosti nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) a byly následně odstraněny. Pro hospodaření města z nich
neplynula žádná rizika. Zpráva auditorky Ing. Štolfové je součástí závěrečného účtu.
K účetní závěrce za rok 2017 okomentovala Ing. Grégrová jednotlivé částky – zisk, výsledek
hospodaření hlavní a hospodářské činnosti města. Veškeré materiály jsou uveřejněny na webu
města.
Starosta poděkoval Ing. Grégrové za přednes a přípravu a vedení účetnictví roku 2017, přečetl
všechny tři návrhy na usnesení projednávaného bodu a vyzval přítomné k diskuzi.
Ing. Kopl se zajímal, které chyby a nedostatky byly zjištěny při dílčích přezkoumání
hospodaření.
Ing. Grégrová odpověděla, že nová auditorka má jiný náhled a názor na některé věci než
předcházející auditor a je snaha jí vyhovět. Dílčí zprávy jsou na městském úřadě všechny
k dispozici. Ing. Kopl by je rád obdržel elektronickou poštou, což Ing. Grégrová přislíbila.
Ing. Kopl se dále zeptal, jestli se ví, co bude s přebytkem více jak 14 mil. Kč.
Ing. Grégrová odpověděla, že rozpočet roku 2018 je schválen jako schodkový, budou se
dodělávat investiční akce, které se nezvládly v loňském roce. Částka je tedy určena na ně.
Starosta podotkl, že toto bylo řečeno již na zasedání ZM v prosinci při schvalování rozpočtu a
poté znovu jednotlivě přednesl návrhy na usnesení.
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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 2017.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/3a/II/1

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany p r o j e d n a l o návrh Závěrečného účtu města
za rok 2017 a s c h v á l i l o celoroční hospodaření města bez výhrad.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 2/3b/II/1

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o řádnou účetní závěrku za rok 2017.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
pro = 20
Usnesení 2/3c/II/18

proti = 0

zdržel se = 0

Před projednáváním dalšího bodu předal starosta slovo místostarostce, která pozdravila
přítomné a přistoupila k projednání dalšího bodu programu.
2.4 Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2658/1 v k.ú. Dubňany z majetku města
Dubňany – Ing. XXXXX
Ing. XXXXX požádal město o odprodej části pozemku sousedícího s jeho nemovitostí.
Místostarostka popsala umístění parcely s tím, že rada města nedoporučuje vyhovět žádosti,
předmětný pozemek má výměru více jak 1200 m2, v budoucnu to může být pozemek pro stavbu.
Přečetla návrh na usnesení a vyzvala k diskuzi.
Zastupitelstvo města n e s c h v á l i l o převod nemovité věci - odprodej části
pozemku p.č. 2658/1 v k.ú. Dubňany Ing. XXXXX, Vrchlického 1197, 696 03
Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:

pro = 17

proti = 0

Usnesení 2/4/II/18
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zdržel se = 3
Kaňa
Lukešová
Maňáková

2.5 Nabídka pozemků v k.ú. Dubňany ke směně s doplatkem mezi manžely
XXXXX a městem Dubňany
Místostarostka okomentovala žádost manželů XXXXX o směnu a odprodej pozemků za účelem
narovnání vlastnických vztahů k pozemkům okolo budovy č.p. 1512. Rozdíl mezi výměrami
doplatí žadatelé za cenu 500 Kč/m2. Přečetla návrh na usnesení a vyzvala k diskuzi. Starosta ji
doplnil, že podobný záměr měli v minulosti již původní majitelé nemovitosti manželé XXXXX.
Starosta také upozornil, že před hlasováním se přítomní občané mohou přihlásit do diskuze
k projednávaným bodům.
Ing. Ondráček oznámil, že se zdrží hlasování z důvodu předpojatosti.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o směnu pozemků p.č. 1308/10 a p.č.
1312/1 v k.ú. Dubňany o celkové výměře 129 m2 ve vlastnictví města Dubňany a
pozemků p.č. 1308/8 a p.č. 1308/9 v k.ú. Dubňany o celkové výměře 75 m2 ve
vlastnictví Ing. XXXXX a Ing. XXXXX. Manželé XXXXX doplatí 27 000 Kč za
rozdíl výměr 54 m2.
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 = 19

proti = 0

zdržel se = 1
Ondráček

Usnesení 2/5/II/18
2.6 Žádost o odprodej pozemků p.č. 1312/2 a p.č. 1709/7 v k.ú. Dubňany z majetku
města Dubňany – XXXXX
U žádosti pana XXXXX se jedná o stejnou lokalitu, žádá o odprodej pozemku před svým
domem pro vybudování předzahrádky. Místostarostka přečetla návrh na usnesení a vyzvala
přítomné k diskuzi.
Pan XXXXX se otázal, zda se jedná o parkoviště, na což mu místostarostka odpověděla, že
nikoliv.
Zastupitelstvo města Dubňany s ch v á l i l o převod nemovité věci – odprodej
pozemků p.č. 1709/7 a 1312/2 v k.ú. Dubňany o celkové výměře 129 m2 panu
XXXXX, za celkovou cenu 64 500 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:
Usnesení 2/6/II/18

pro = 20

proti = 0

17

zdržel se = 0

2.7 Nabídka pozemků v k.ú. Dubňany ke směně mezi XXXXX a městem Dubňany
Podle komentáře místostarostky nabídl pan XXXXX do směny pozemky, které město potřebuje
pro v současnosti probíhající výstavbu chodníků do Horní Huti výměnou za pozemky města
v areálu bývalé sklárny. Město také doplatí za rozdíl výměr směňovaných pozemků.
Místostarostka přečetla návrh na usnesení a vyzvala přítomné k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o směnu pozemků ve vlastnictví města
Dubňany v areálu bývalé sklárny p.č. 3389/4, 3399/14 a 3399/30 v k.ú. Dubňany o
celkové výměře 1657 m2 za pozemky p.č. 3310/3 3366/11, 3366/51, 3366/58, 3366/59,
3366/60, 3366/61, 3330/61, 3330/63, 3330/68, 3330/69, 3330/70, 3330/71, 3330/72,
3382/110 a 3382/112 v k.ú. Dubňany o celkové výměře 2912 m2 ve vlastnictví
manželů XXXXX. Město doplatí 125 500 Kč za rozdíl výměr 1255 m2.
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:
Usnesení 2/7/II/18

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Místostarostka poděkovala přítomným a předala slovo zpět starostovi.
2.8 Nová žádost pana Jiřího Flajsara podpořená občany města Dubňany o změnu
Obecně závazné vyhlášky města Dubňany č. 5/2013
K nové žádosti pana Jiřího Flajsara starosta řekl, že ji už nebude celou číst, její obsah je znám
od minulého zasedání ZM. Změnila se pouze navrhovaná doba prodloužení otevírací doby
v herně do 02.00 hodin. Při projednávání první žádosti nebylo schváleno žádné ze dvou
navrhovaných usnesení, nyní žádný zastupitel návrh nepředložil, ale jsou připraveny.
Pozval přítomného pana Jiřího Flajsara do diskuze. Ten vyzval přítomné, aby se k tomu
vyjádřili. Opět zdůraznil, že je nyní na herně jiná situace i lidé, nekonzumuje se alkohol.
Starosta podotkl, že případná změna vyhlášky dodatkem by nebyla ihned. Přípravě předchází
konzultace s Ministerstvem vnitra, které toto dozoruje. Předal slovo další diskutující.
Paní XXXXX promluvila, jak řekla, za obyvatele v okolí herny. Nesouhlasí s žádostí,
v minulosti zde byl nepořádek, rušení nočního klidu a scházela se tady nežádoucí individua.
Herny přináší ničení rodin a nové gamblery.
Pan Zelený chtěl vědět, kterých dnů se prodloužení týká.
Pan Jiří Flajsar odpověděl, že pátku a soboty. Obrátil se také na paní s tím, že když nebude
herna, bude tam bar, ničím neregulovaný. Lidí budou popíjet do rána a dělat nepořádek. Pokud
ZM otevírací dobu neprodlouží, bude žádat o zrušení hazardu v Dubňanech.
Do diskuze se dvakrát přihlásila paní XXXXX bydlící naproti herně, která vznesla stížnosti na
celonoční hluk, který se nedá vydržet. Důvodem je podle ní to, že někdo podniká a vydělává
peníze na úkor jiných. Pan Jiří Flajsar jí údajně pohrozil, že až tam bude bar místo herny, bude
tam provoz až do rána. Také se jí nelíbí, že hospoda funguje v takovém pěkném areále, chodí
do ní i děti cestou ze školy.
Místostarostka plně podporuje tyto názory, nejen z přesvědčení, ale i z titulu svého povolání,
zná dopady hazardu. Dodala také, že povinnost dodržovat noční klid je pro všechny.
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Mgr. Zubková se zeptala, zda má městská policie záznamy o stížnostech na rušení nočního
klidu. Velitel MP na výzvu starosty odpověděl, že záznamy nejsou.
Pan XXXXX by se chtěl zastat paní XXXXX. Podle něho je bydlení vedle hospod k nepřežití,
narušuje spánek. Většinou se v případě konfliktu snaží domluvit, ale než přijede popřípadě
policie, jsou většinou všichni pryč.
Mgr. Šindarová jako pedagog plně souhlasí s místostarostkou. Není to dobrý příklad pro děti a
chápe ty stížnosti, také jí stačí, když v noci prochází hlučící lidé kolem jejího domu.
Starosta dodal, ať si to vezmou k srdci ti, kdo se budou dívat na záznam. Nemyslí tím hospody,
ale ty, kdo chodí a hlučí v noci po Dubňanech.
Pan Jiří Flajsar řekl, že když zavírá hospodu, nikdo u ní není a ráno je tam nepořádek, proč tedy
nepřijede městská policie. Paní XXXXX to podle jeho názoru přehnala, řekl jen, že tam bude
bar. Klidně je pro zrušení hazardu.
Paní Ilčíková souhlasí se zrušením hazardu.
Pan Jiří Flajsar je pro, ale až bude místo herny bar, hlučnost bude horší a on neovlivní ty, kteří
dělají nepořádek okolo.
Starosta přešel k návrhům na usnesení. Jak řekl, rada města nic nenavrhla a ze dvou
připravených návrhů by vynechal ten první, hlasování o tom druhém bude dostatečně průkazné.
Přečetl tento návrh, zeptal se, zda má někdo jiný, což se nestalo a požádal o hlasování.
Zastupitelstvo města Dubňany u k l á d á městskému úřadu připravit dodatek Obecně
závazné vyhlášky č. 5/2013, kterým bude stanovena otevírací doba heren do 02.00
hodin.
Hlasování:

pro = 0

proti = 9
Dekař
Chládková
Ilčík
Ilčíková
Jestřáb
Kaňa
Ondráček
Prokopenková
Šindarová

zdržel se = 11
Flajsar
Hilgert
Horák
Kopl
Lukešová
Maňáková
Nedvědíková
Tříska
Zelený
Zemský
Zubková

Návrh na usnesení nebyl schválen a v platnosti zůstává stávající vyhláška č. 5/2013.
3. Různé
Starosta v této části programu vyzval přítomné k diskuzi. Do ní se nejprve přihlásila Mgr.
Šindarová, jak řekla, s osobní věcí. Od 1. srpna nastupuje do základní školy nový ředitel a ona
chce poděkovat radě i zastupitelstvu, zřizovateli za podporu, rodičům za pomoc i občasnou
kritiku a především zaměstnancům školy a také žákům za vzornou reprezentaci.
Starosta řekl, že si myslí, že by se mělo především děkovat jí, a děkuji jí tedy za přítomný okruh
lidí. Vzpomněl také okolnosti nástupu Mgr. Šindarové do funkce po úmrtí ředitele pana
XXXXX, poděkoval za zřizovatele za její práci a požádal o potlesk za těch 16 uplynulých let.
Místostarostka vyřídila pochvalu a poděkování od občanů za vzorně připravenou tradiční
oslavu pro 75leté jubilanty.
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Ing. Maňáková se zeptala, zda byla využita nabídka na bezplatné připojení na wifi pro město.
Starosta odpověděl, že se žádalo. Doplnila Bc. Křížková informací, že město se přihlásilo včas,
ale právě den před zasedáním zrušila Evropská komise celý projekt, a to pro nerovnost
podmínek, neboť selhal internetový portál. Možná bude znovu vyhlášen na podzim. Starosta
dodal, že se plánuje budování wifi připojení po městě, právě bylo zřízeno na zdravotním
středisku.
Pan Horák jako ověřovatel prohlásil, že zápis minulého zastupitelstva obsahoval všechny
náležitosti.
Dále se již nikdo i přes výzvu starosty o slovo nepřihlásil, starosta se tedy rozloučil a ukončil
II. zasedání zastupitelstva v 18.17 hodin.
4. Usnesení
2/1/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany v z a l o n a v ě d o m í plnění rozpočtu Města Dubňany
ke dni 31. 5. 2018.
2/2/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2018.
Rozpočet po úpravě k 20. 6. 2018 činí:
Objem příjmů
Objem výdajů
Saldo příjmů a výdajů
Financování

88 798,9 tis. Kč
119 704,1 tis. Kč
- 30 905,2 tis. Kč
30 905,2 tis. Kč

2/3a/II/18
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 2017.
2/3b/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany p r o j e d n a l o návrh Závěrečného účtu města za rok
2017 a s c h v á l i l o celoroční hospodaření města bez výhrad.
2/3c/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o řádnou účetní závěrku za rok 2017.
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2/4/II/18
Zastupitelstvo města n e s c h v á l i l o převod nemovité věci - odprodej části pozemku
p.č. 2658/1 v k.ú. Dubňany Ing. XXXXX.
2/5/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o směnu pozemků p.č. 1308/10 a p.č.
1312/1 v k.ú. Dubňany o celkové výměře 129 m2 ve vlastnictví města Dubňany a
pozemků p.č. 1308/8 a p.č. 1308/9 v k.ú. Dubňany o celkové výměře 75 m2 ve
vlastnictví Ing. XXXXX a Ing. XXXXX. Manželé XXXXX doplatí 27 000 Kč za rozdíl
výměr 54 m2.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí účastníci ve výši ½ a daň z nabytí dle
zákona.
2/6/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany s ch v á l i l o převod nemovité věci – odprodej pozemků
p.č. 1709/7 a 1312/2 v k.ú. Dubňany o celkové výměře 129 m2 panu XXXXX, za
celkovou cenu 64 500 Kč, která je v daném místě a čase obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
2/7/II/18
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o směnu pozemků ve vlastnictví města
Dubňany v areálu bývalé sklárny p.č. 3389/4, 3399/14 a 3399/30 v k.ú. Dubňany o
celkové výměře 1657 m2 za pozemky p.č. 3310/3 3366/11, 3366/51, 3366/58, 3366/59,
3366/60, 3366/61, 3330/61, 3330/63, 3330/68, 3330/69, 3330/70, 3330/71, 3330/72,
3382/110 a 3382/112 v k.ú. Dubňany o celkové výměře 2912 m2 ve vlastnictví manželů
XXXXX. Město doplatí 125 500 Kč za rozdíl výměr 1255 m2.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí účastníci ve výši ½ a daň z nabytí dle
zákona.
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5. Závěr
Starosta ukončil II. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v 18.15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 26. 6. 2018.

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

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

…………………………………………………………………………………………………..
ověřovatelé:
Jana Ilčíková
Adriana Lukešová
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