Zápis
z V. zasedání Zastupitelstva města Dubňany, které se konalo
ve středu dne 11. 12. 2019 v 16.00 hodin v sále Kulturního domu v Dubňanech
Přítomno:
21 členů zastupitelstva
Omluveni:
Neomluveni:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany na roky 20212022
Návrh rozpočtu města Dubňany pro rok 2020
Návrh rozpočtu Sociálního fondu města Dubňany na rok 2020
Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním
poplatku ze psů
Návrh Plánu rozvoje sportu pro město Dubňany na období 2019 - 2024
Navýšení členských příspěvků obcí do MAS Jižní Slovácko pro rok
2020
Ukončený záměr na prodej pozemku p.č. 569/4 v obci a k.ú. Dubňany
Ukončený záměr na prodej pozemku p.č. 821/3 v obci a k.ú. Dubňany
Ukončený záměr na prodej pozemku p.č. 3560/28 v obci a k.ú.
Dubňany
RUSH, spol. s.r.o. – žádost o prodej pozemku p.č. 2971/1 a části
pozemku p.č. 2971/2
Různé
Diskuze
Závěr

1. Zahájení
V. 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. Konstatoval, že je přítomno 20
zastupitelů a orgán je tedy usnášení schopný.
K programu starosta řekl, že byl rozšířen o bod 12) a v bodě Různé bude projednána zpráva
kontrolního a finančního výboru, žádost občanů, která byla doručena na městský úřad a návrh
na zřízení služby „Senior taxi“. Starosta přečetl program upravený o bod 12) a zeptal se na
případné doplnění, poté požádal o hlasování o programu zasedání přednesené podobě.
V 16.07 se dostavil Ing. Petr Kopl.
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany na roky
2021 - 2022
3. Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2020
4. Návrh rozpočtu Sociálního fondu města Dubňany na rok 2020
5. Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním
poplatku ze psů
6. Návrh Plánu rozvoje sportu pro město Dubňany na období 2019 - 2024
7. Navýšení členských příspěvků obcí do MAS Jižní Slovácko pro rok 2020
8. Ukončený záměr na prodej pozemku p.č. 569/4 v obci a k.ú. Dubňany
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9. Ukončený záměr na prodej pozemku p.č. 821/3 v obci a k.ú. Dubňany
10. Ukončený záměr na prodej pozemku p.č. 3560/28 v obci a k.ú. Dubňany
11. RUSH, spol. s.r.o. o – žádost o prodej pozemku p.č. 2971/1 a části
pozemku p.č. 2971/2
12. Odkoupení pozemku p.č. XXXXX v obci a k.ú. Dubňany
13. Různé
14. Diskuze
15. Závěr
Hlasování:

pro = 21

proti = 0

zdržel se = 0

Program zasedání byl schválen.
Starosta určil za ověřovatele zápisu paní Janu Ilčíkovou a pana Petra Horáka, za zapisovatelku
paní Jiřinu Chludilovou. Proti výkonu určených funkcí nebylo námitek. Omluvil také
nepřítomnost Bc. Křížkové z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti a vedoucí finančního
odboru Ing. Grégrovou pro závažné rodinné důvody.
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany na rok 2021 – 2022
Starosta nejprve krátce informoval o rozpočtovém opatření č. 7, kdy byly provedeny finančním
odborem pouze úpravy a převody mezi kapitolami a navýšena příjmová i výdajová stránka
rozpočtu.
V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu zrekapituloval částky celkem a vyzval k
případným připomínkám.
Pan Zatloukal za Finanční výbor doporučil návrh ke schválení.
Bc. Švagerka považuje SVP za důležitý z hlediska investic, u daňových příjmů by zachoval
stejnou výši jako v r. 2020 a zvýšil by kvůli růstu mezd a nákladům na investice částku na státní
správu v roce 2021 i 2022.
Starosta ho vyzval k přednesení návrhu na usnesení a dodal, že SVP zásadně neovlivňuje roční
rozpočet včetně investic a Ing. Grégrová SVP zcela jistě sestavovala na základě určitých zásad
a školení. Poté nechal hlasovat o navrhovaných změnách zastupitele Švagerky. Písemnou formu
pan Švagerka neposkytl.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o střednědobý výhled rozpočtu města na
roky 2021-2022 upravený následovně: Daňové příjmy roku 2021 a 2022 budou ve výši
99 650,0 tis. Kč, Státní správa, územní samospráva bude v roce 2021 ve výši 27 650,0
tis. Kč a v roce 2022 ve výši 27 850,0 tis. Kč.
Hlasování:

pro = 9
Hartmanová
Horák
Kopl
Kordulová
Lysý
Maňáková
Novák
Příkazský
Švagerka

proti = 8
Flajsar
Ilčík
Ilčíková
Kuřil
Nedvědíková
Říhová
Tříska
Zatloukal
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zdržel se = 4
Duroň
Kohoutová
Prokopenková
Zemský

Návrh usnesení nebyl schválen.
Starosta poté přečetl návrh na původní připravené usnesení a nechal o něm hlasovat.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o střednědobý výhled rozpočtu
města na roky 2021-2022.
Hlasování:

pro = 18
Duroň
Flajsar
Horák
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kopl
Kordulová
Kuřil
Maňáková
Nedvědíková
Novák
Prokopenková
Příkazský
Říhová
Tříska
Zatloukal
Zemský

proti = 0

zdržel se = 3
Hartmanová
Lysý
Švagerka

Usnesení 2/V/19
3. Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2020
Starosta okomentoval místo nepřítomné Ing. Grégrové návrh rozpočtu na příští rok,
zrekapituloval celkové částky příjmů, výdajů a financování, k investicím ve výši 52 mil. Kč
řekl, že jsou objemné a bude to velký úkol. Jsou připravené zodpovědně, roli v nich budou hrát
i dotace. Zastupitelé obdrželi i podrobnější orientační rozpis návrhu, hlasovat budou však o
základním dokumentu. Starosta se jmenovitě vyjádřil k některým položkám rozpočtu – cisterna
pro hasiče, kdy téměř 7 mil. Kč dotací poskytl JMK a MAS, úprava lesní cesty (rovněž se žádá
o dotace), náklady na komunikace, mateřskou školu u koupaliště, zvýšení příspěvku pro
základní školu (na režie a mzdy), rekonstrukce budovy fary a kostela, náklady na sportovní
zařízení, což jsou dětská hřiště a pohyblivé pódium. Hovořil o novém způsobu financování
činnosti spolků a možném odkoupení pozemků od TJ Sokol a následných předpokládaných
výdajích na budovu Sokolovny a fotbalového hřiště. K poplatkům za odpad řekl, že se nezvýší.
Lidé lépe třídí, za což je rád, ovšem stát nevytvořil podmínky k zajištění zpracování tohoto
vytříděného odpadu.
Přečetl návrhy na usnesení a otevřel diskuzi.
Pan Zatloukal doporučil návrh rozpočtu za Finanční výbor ke schválení.
Bc. Švagerka by provedl rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů a ponížil rozpočet na
8,8 mil na cisternu pro hasiče, aby se finance nedržely až do června a navýšil by rozpočet na
opravy na Želvu, dotace pro nemocnice či protidrogovou prevenci.
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Starosta ho vyzval ke zformulování usnesení, dodal také, že v případě vyvstalé potřeby rada
města zareaguje opatřením a podpoří.
Zastupitel Kuřil řekl za TS Dukos, že v zimních měsících se dává na SC Želva vše do pořádku,
při velké návštěvnosti zkrátka dochází k opotřebení. Na opravy vždy bez problémů dostanou
finance od města.
Starosta dodal, že rada města reaguje na události a potřeby, které vyvstanou pomocí
rozpočtového opatření, o kterém následně informuje zastupitelstvo. Znovu vyzval Bc. Švagerku
k přednesení návrhu usnesení.
Bc. Švagerka stáhl oba návrhy s tím, že mu stačí toto ujištění.
Starosta opět přečetl návrhy na usnesení a požádal o hlasování.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočet města na rok 2020 ve výši:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování
Splátka úvěru

112 444,5 tis. Kč
137 550,2 tis. Kč
25 105,7 tis. Kč
4 508,0 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, § 12, se jako závazné ukazatele na rok 2020 stanovují celkové příjmy a
celkové výdaje rozpočtu města.
Hlasování:
Usnesení 3a/V/19

pro = 21

proti = 0

zdržel se = 0

Zastupitelstvo města Dubňany udělilo v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 16 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
radě města oprávnění:
a) provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun prostředků do výše 1 mil.
Kč, přičemž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují a mění se závazné ukazatele
rozpočtu,
b) provádět rozpočtová opatření ve výši 1 mil. Kč, pokud jde o použití nových
rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných
výdajů s následným informováním zastupitelstva.
Hlasování:
Usnesení 3b/V/19

pro = 21

proti = 0

zdržel se = 0

Ze zasedací místnosti odešel Ing. Kopl.
4. Návrh rozpočtu Sociálního fondu města Dubňany na rok 2020
Starosta přečetl jednotlivé položky SF, který tvoří 3% z celkového objemu mezd, je vyrovnaný
a jeho zásady schválí rada města v lednu příštího roku. Přečetl návrh na usnesení a vyzval
k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočet Sociálního fondu města
Dubňany na rok 2020.
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Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 4/V/19

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

5. Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Podle komentáře JUDr. Karlíka je nutno v důsledku změny zákona o místních poplatcích vydat
novou OZV o místním poplatku ze psů. Výše poplatku zůstala stejná, došlo ke změnám
v názvosloví a určitým drobným úpravám. Starosta přečetl návrh na usnesení a vyzval přítomné
k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města
Dubňany č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 5/V/19

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Do zasedací místnosti se vrátil Ing. Kopl.
6. Návrh Plánu rozvoje sportu pro město Dubňany na období 2019 - 2024
Podle slov starosty Plán vznikl v květnu, byl doplněn o některé další možné záměry a je třeba
pohlížet na něho realisticky, co se naplnění těchto záměrů týče. Přečetl návrh na usnesení a
otevřel diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o Plán rozvoje sportu města Dubňany
na období 2019-2024.
Jiné návrhy na usnesení, změnu či opravu nebyly a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 6/V/19

pro = 21

proti = 0

zdržel se = 0

7. Navýšení členských příspěvků obcí do MAS Jižní Slovácko pro rok 2020
Bod okomentovala Ing. Balažíková , když řekla, že příspěvek z původních 8 000 Kč se sníží na
4 000 Kč a bude navýšen o 15 198 Kč, kterou převede MAS Jižní Slovácko do Turistické
asociace Slovácko (TAS, z.s.), jejíž financování má za úkol zvýšení rozvoje cestovního ruchu.
Starosta přečetl návrh na usnesení a nechal o něm hlasovat, neboť nebyla navržena změna či
oprava.
Bc. Švagerka oznámil, že je ve střetu zájmů a nezúčastní se hlasování.
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Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o členský příspěvek města do Místní
akční skupiny Jižní Slovácko na rok 2020 ve výši celkem 19 198 Kč, v členění 4 000
Kč pro MAS a 15 198 Kč pro Turistickou asociaci Slovácko (TAS).
Hlasování:
Usnesení 7/V/19

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Před projednáváním majetkoprávních záměrů předal starosta slovo místostarostce.
8. Ukončený záměr na prodej pozemku p.č. 569/4 v obci a k.ú. Dubňany
Manželé XXXXX požádali o odprodej pozemku a následně se jako jediní přihlásili k záměru
města s cenou 700 Kč/m2. Místostarostka popsala blíže lokalitu v ulici Na Dílech, přečetla
návrh usnesení a vyzvala přítomné k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci - odprodej
pozemku p.č. 569/4 v obci a k.ú. Dubňany, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
109 m2 manželům XXXXX, 696 03 Dubňany za cenu 76 300 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 8/V/19

pro = 21

proti = 0

zdržel se = 0

9. Ukončený záměr na prodej pozemku p.č. 821/3 v obci a k.ú. Dubňany
Jedná se o pozemky rovněž v ulici Na Dílech, o odprodej požádal pan XXXXX, souhlasí
s cenou dle znaleckého posudku 700 Kč/m2. Místostarostka přečetla návrh usnesení a vyzvala
přítomné k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci - odprodej
pozemku p.č. 821/3 v obci a k.ú. Dubňany, ostatní plocha, manipulační plocha, o
výměře 159 m2 panu XXXXX, 696 03 Dubňany za cenu 111 300 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 9/V/19

pro = 21

proti = 0

zdržel se = 0

10. Ukončený záměr na prodej pozemku p.č. 3560/28 v obci a k.ú. Dubňany
Jedná se o pozemek v areálu bývalých stavebnin o výměře 398 m2, k záměru se přihlásil pan
XXXXX, souhlasí s cenou dle znaleckého posudku.
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Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci - odprodej
pozemku p.č. 3560/28 v obci a k.ú. Dubňany o výměře 396 m2 panu XXXXX,
696 02 Ratíškovice za cenu 160 000 Kč, která je v daném místě a čase obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Hlasování:
Usnesení 10/V/19

pro = 21

proti = 0

zdržel se = 0

11. RUSH, spol. s.r.o. – žádost o prodej pozemku p.č. 2971/1 a části pozemku p.č.
2971/2
Jednatel společnosti Ing. XXXXX požádal město o odprodej pozemků vedle a za firmou
„Krby“, které má v současnosti v pronájmu. Jak řekla místostarostka, dle nového územního
plánu má město s lokalitou určitý záměr a rada města nedoporučuje jejich prodej. Přečetla návrh
na usnesení a vyzvala k připomínkám a diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o odprodej pozemku p.č. 2971/1 a části
pozemku p.č. 2971/2 v obci a k.ú. Dubňany firmě RUSH, spol. s.r.o., zastoupené
jednatelem Ing. XXXXX, Luční 1528, 696 03 Dubňany.
Starosta doplnil, že předmětná lokalita je určena k zástavbě a protože komunikace nemá
dostatečnou šířku, bude třeba využít i prostor vedle potoka pro inženýrské sítě. Vysvětlil si také
s JUDr. Novákem formulaci návrhu usnesení.
Z přítomných občanů se pan XXXXX otázal, zda zůstane zachován přístup k zahrádkám, na
což mu odpověděla místostarostka, že určitě bude cesta zachována a udržována městem.
Zastupitelstvo města Dubňany n e s c h v á l i l o odprodej pozemku p.č. 2971/1 a
části pozemku p.č. 2971/2 v obci a k.ú. Dubňany firmě RUSH, spol. s.r.o.,
zastoupené jednatelem Ing. XXXXX, Luční 1528, 696 03 Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:

pro = 0

proti = 12
Duroň
Flajsar
Horák
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Nedvědíková
Prokopenková
Říhová
Tříska
Zatloukal

11/V/19
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zdržel se = 9
Hartmanová
Kopl
Kordulová
Lysý
Maňáková
Novák
Příkazský
Švagerka
Zemský

12. Odkoupení pozemku p.č. XXXXX v obci a k.ú. Dubňany
Jedná se pozemky s určením orná půda v Jarohněvicích, část tohoto pozemku potřebuje město
pro realizaci výstavby další etapy chodníku v Jarohněvicích od obchodu po točnu. Jednalo se
s majiteli paní XXXXX a panem XXXXX, kteří požadují 200 Kč/m2. Rada se pokoušela
nabídnout nižší částku, s tou vlastníci nesouhlasili. Pozemek má výměru 1 217 m2, každý s výše
jmenovaných vlastní ideální polovinu. Podle slov místostarostky sousední pozemky patří SPÚ
a dalo by se předpokládat, pokud by SPÚ tyto pozemky odprodal, mohl by vzniknout ucelený
pozemek, který by se mohl využít pro nějakou investici města, případně realizovat nějaký
záměr. Přečetla návrh na usnesení a otevřela diskuzi.
JUDr. Novák se otázal, zda je cena 200 Kč/m2 u orné půdy obvyklá, jestli je to zjištěné.
Místostarostka odpověděla, že město kupuje, neprodává. Pokoušeli se dohodnout nějakou
částku, ale suma se zastavila právě na této částce. Prodávající nejsou ochotni jít s cenou níže.
Je to na schválení zastupitelstvem, pozemky se potřebují na výstavbu chodníku. S majiteli se
jednalo, jinou částku nejsou schopni akceptovat.
JUDr. Novák se otázal, zda dokážeme prokázat naléhavost této koupě, pokud by někdo namítl,
že ta cena je nepřiměřená a že běžná tržní cena orné půdy je 25 Kč za m2.
Místostarostka tomu rozumí, ale domnívá se, že toto místo již dávno nemá charakter orné půdy
a že se z toho něco jako orná půda už ani neudělá. Připadá jí to jako prostranství, které by šlo
využít jinými způsoby. Vlastníci jsou si toho zřejmě plně vědomi a snaží se o tuto částku. Město
si dovede představit, při odkoupení dalších parcel, že by se tam dal provést záměr prospěšný
pro město.
Radní Zemský doplnil, že s vlastníky jednal on a jejich podmínka byla, že to prodají jedině celé
a minimální cena byla 200 Kč/m2. Ta původní byla ještě vyšší.
Na dotaz místostarostky se již nikdo do diskuze nepřihlásil, požádala tedy o hlasování.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – pozemku p.č.
XXXXX v obci a k.ú. Dubňany o výměře 1217 m2 takto - id. ½ od paní XXXXX,
696 03 Dubňany a id. ½ od pana XXXXX, 695 01 Hodonín, za celkovou cenu 243
400 Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:

pro = 14
Duroň
Flajsar
Horák
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kordulová
Kuřil
Nedvědíková
Prokopenková
Říhová
Tříska
Zatloukal
Zemský

proti = 0

12/V/19
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zdržel se = 7
Hartmanová
Kopl
Lysý
Maňáková
Novák
Příkazský
Švagerka

Místostarostka poděkovala za pozornost a před dalším bodem předala slovo starostovi.
13. Různé
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Starosta úvodem předal slovo předsedovi KV Ing. Koplovi, podle jehož slov se výbor sešel
v roce 5x, kontrolní období bylo v březnu a září a nebyl zjištěn žádný problém. Poděkoval
členům výboru i zaměstnancům městského úřadu. Předkládá zápisy schůzí, kontrol, vyjádření
kontrolovaných a plán činnosti na další rok.
Starosta přečetl návrh na usnesení a otevřel diskuzi.
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 2019 a s c h v á l i l o
plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dubňany na rok 2020.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
13a/V/19

pro = 21

proti = 0

zdržel se = 0

Zpráva o činnosti Finančního výboru
Slova se dále ujal předseda FV pan Zatloukal, jehož výbor se sešel 4x za účasti vedoucí
finančního odboru, kdy projednávali rozpočet města. Kontrol výbor provedl 14, nedostatky
nebyly zjištěny. Rovněž poděkoval členům FV a zaměstnancům městského úřadu. Plán
nepředkládá, což vysvětlil starosta s tím, že plán pro FV v loňském roce určila RM.
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 2019.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
13b/V/19

pro = 21

proti = 0

zdržel se = 0

Žádost občanů o projednání zápisu IV. zasedání ZM dne 18.9.2019 – neuvedení příspěvku
starosty města
Starosta oznámil, že žádost obdržel městský úřad v pátek před V. zasedáním ZM a předal slovo
místostarostce, která řekla, že občanům podepsaným pod touto žádostí vadí, že v zápisu nebyla
uvedena některá starostova slova.
JUDr. Novák uvedl, že návrh občanů na doplnění zápisu ze zářijového zastupitelstva a
veršovaný příspěvek starosty nelze předložit k hlasování. Dle § 95 zák. o obcích mohou uplatnit
námitky proti zápisu pouze zastupitelé. V daném případě však k tomu nevidí důvod, neboť
zmíněný zápis je v souladu jak se zákonem o obcích, tak i s jednacím řádem zastupitelstva.
Žádný z těchto předpisů neukládá, aby zápis obsahoval doslovné citace z rozpravy.
Z morálního hlediska však hodnotí veršované příspěvky přednesené na minulém zastupitelstvu
jako nevhodné a nedůstojné. Vyzval starostu a místostarostku, aby jako řídící jednání takovouto
formu diskuze napříště netolerovali.
Vystoupil občan pan XXXXX, chybí mu dvě jeho vystoupení a postrádá trestní oznámení
podané na něho.
69

Podle dalšího přítomného občana pana XXXXX by po kritice měla přijít náprava.
Mgr. Nedvědíková upozornila, že jsou tu ověřovatelé zápisu minulého ZM. Pan Kuřil se
vyjádřil, že neshledal žádnou závadu na zápisu a Ing. Příkazský souhlasí s JUDr. Novákem.
Mgr. Hartmanová rovněž souhlasí s JUDr. Novákem, ale občané se obrátili na zastupitele,
mohlo se to dotknout i dalších, je třeba o tom mluvit pro příště.
Zastupitelka Ilčíková by i nadále nechala prostor pro slušnou diskuzi, ale má pocit, že pan
XXXXX a další toho zneužívají. K urážkám starosty i jeho rodiny došlo už nejednou
v minulosti.
Do diskuze se přihlásil pan XXXXX, poděkoval občanům, co žádost podepsali za statečnost a
dále začal hovořit o věcech mimo projednávanou záležitost.
Byl z toho důvodu přerušen místostarostkou, která řekla, že se bude snažit, aby jednání bylo
věcné, slušné a důstojné, také jen k probíhajícímu bodu. Protože žádný ze zastupitelů
nepředložil návrh na usnesení, uzavřela místostarostka tento bod a předala vedení zasedání
starostovi.
Ze zasedání odešel pan Jiří Zemský.
Zřízení služby Senior taxi v Dubňanech
Mgr. Hartmanová četla z připraveného materiálu – zdůvodnění žádosti, tj. zvyšující se vývoj
podílu seniorů a vytváření nabídky služeb pro seniory. Ocitovala parametry této služby určené
pro občana obce ve věku 75+ nebo držitele průkazu ZTP/P s cílovými místy na území města.
Mgr. Nedvědíková není výslovně proti, ale byla by spíše pro cesty mimo Dubňany. Poukázala
také, že ZTP a ZTP/P mají příspěvek 550 Kč měsíčně na dopravu a v příspěvku na péči je i
příspěvek na mobilitu. Ve městě je dopravní obslužnost a Homediss jezdí i domů. Zastupitelka
sama již dvakrát pečovala o osobu blízkou, ví, že je to těžké, ale návrh jí připadne poněkud
nedodělaný a zmatený.
Podle Mgr. Kordulové není lehké příspěvek na mobilitu získat. Je to dobrá myšlenka a byla by
podle ní využita.
Bc. Švagerka řekl, že se od r. 2001 počet seniorů zdvojnásobil a město čekají další náklady
k zajištění života seniorů.
Z přítomných občanů pan XXXXX řekl, že bez auta by se neobešel, ale je tady i nevole vůči
řidičům seniorům.
Ing. Maňáková si myslí, že je materiál dobře zpracován, podpořila by ho.
Podle starosty rada o tomto diskutovala a s návrhem se neztotožňuje. Ve spolupráci s komisí
připravuje jinou věc tak, aby na to dosáhli ti skutečně potřební.
Zastupitelka Kohoutová připomněla, že zdravotní taxi měli v předvolebních slibech, pacientům
by se to líbilo. Velmi málo jich ale využívá Homediss.
Ing. Ilčík fandí lidem bez rodiny a financí, ovšem, kdo rozhodne, že je to člověk, o kterého se
nemá kdo postarat.
Podle přítomného občana pana XXXXX je třeba tento záměr vychytat, ne hledat na něm
mouchy.
Mgr. Hartmanová by chtěla posoudit navržené parametry, zvládnou to i menší obce.
Starosta řekl, že je jeden rok od voleb. Leccos se udělalo a další se připravuje.
Mgr. Nedvědíková zopakovala, že není úplně proti, ale ji nikdo o pomoc nepožádal, není si
vědoma, že by někoho odmítla. Ptala se ohledně služby lidí, přivítali by dopravu do jiných měst.
Podle Bc. Švagerky je na městském úřadě, aby dal jejich návrhy do paragrafového znění. Oni
si dělali analýzu, jak tyto služby fungují. Ptá se starosty, jak s návrhem mají nakládat.
Starosta odpověděl, že je to jeho návrh, ať si ho tedy prosadí, ať je volitelný.
Bc. Švagerka reagoval, že oni navrhli, rada ať ho dopracuje.
Mgr. Hartmanová se domnívá, že oni prosazují volební program koalice.
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Přihlásil se občan pan XXXXX, který má pocit, že pro opozici je těžké cokoliv prosadit.
JUDr. Novák podpořil návrh na zřízení taxislužby, ale současně poukázal na některé problémy,
které bude nutno řešit. Předložil návrh kompromisního usnesení, které zavazuje radu města,
aby se touto problematikou v součinnosti se sociální komisí a s předkladateli ještě jednou
zabývala. Toto usnesení by ji nezavazovalo k přijetí návrhu na zřízení taxislužby tak, jak je
navrhuje paní Hartmanová. Názor na opětovné projednání v radě zdůvodnil novými
skutečnostmi a názory, které vyplynuly z dnešní diskuze.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení JUDr. Nováka.
Zastupitelstvo města Dubňany u k l á d á radě města posoudit návrh na poskytování
služby „Senior taxi“ pro občany Dubňan. Se svým stanoviskem seznámí ZM na jeho
nejbližším zasedání.
Hlasování:

pro = 9
Hartmanová
Horák
Kopl
Kordulová
Lysý
Maňáková
Novák
Příkazský
Švagerka

proti = 6
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Tříska
Zatloukal

zdržel se = 5
Duroň
Flajsar
Nedvědíková
Prokopenková
Říhová

Návrh usnesení nebyl schválen.
Starosta vyzval Mgr. Hartmanovou, ať přednese svůj návrh na usnesení. Poté, co byla JUDr.
Novákem upozorněna, že tento návrh je totožný s tím, který předložil on sám, tento návrh
stáhla.
Žádost o změnu územního plánu
Starosta informoval členy zastupitelstva, že pan XXXXX požádal o změnu územního plánu.
Předložena k projednání bude, až bude shromážděný větší počet žádostí o změnu.

14. Diskuze
Na úvod tohoto bodu požádal starosta zastupitele, aby si prostudovali zákon o obcích a příručky,
které obdrželi a aby si uvědomili, jaká práva mají občané i zastupitelé.
Z přítomných občanů se přihlásil pan XXXXX, který hovořil o akci Parkinsoniáda
připravovanou jeho sdružením. Letos se rozhodl požádat radu města o bezplatný pronájem
Želvy.
Starosta odpověděl, že je to záležitost příštího roku, rozpočet nebyl ještě schválen a nešlo hned
rozhodnout.
Místostarostka dodala, že v radě určitě nebude nikdo proti. Ona sama se vždy akce zúčastní.
JUDr. Novák poblahopřál panu Petrovi Horákovi k předsednictví kuželkářů a požádal předsedu
Sportovní komise pana Flajsara o vypracování koncepce na ocenění lidí, co se zasloužili
v Dubňanech o sport. V případě kuželek například dlouholetý předseda XXXXX.
Dále JUDr. Novák reagoval ve svém vystoupení na opakující se dezinformace některých
občanů týkajících se pokuty 40 tis. Kč udělené v roce 2014 městu v souvislosti s výběrovým
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řízením na správce bytových a nebytových jednotek v majetku města. Sám byl předsedou
výběrové komise, která jednomyslně doporučila LV QVATRO s.r.o. jako vítěze tendru, což
rada města následně schválila. Symbolická pokuta byla uložena za nepodstatnou formální
chybu, která neovlivnila výsledek soutěže. Z uchazečů byla jednoznačně nejlepší výše
jmenovaná firma. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl návrh neúspěšného účastníka
Style Happy na zrušení veřejné soutěže jako nedůvodný. JUDr. Novák vyzval občany, kteří
mají stále pochybnosti o transparentnosti tohoto výběrového řízení, aby své námitky
prezentovali přímo na zasedání zastupitelstva nebo toto téma už ve veřejném prostoru neřešili.
Pan Flajsar poděkoval za poznámku, sportovní spolky by tyto změny měly hlásit. Popřál dále
všem klidné a šťastné vánoční svátky, klid a pohodu do roku 2020.
Mgr. Nedvědíková pozvala jménem Kulturní komise na ples s polonézou, kterou právě pilně
nacvičují. Uvádí tím náctileté jakoby do společnosti. Požádala také o pomoc, ať už darem nebo
zapojením prací.
Do diskuze vstoupil občan pan XXXXX, aby požádal za občany uliček naproti kostela o opravu
chodníků.
Starosta by se přimlouval, aby obrubníky uložené na čističce byly zdarma dány panu XXXXX
a XXXXX. Vyzval občany, ať se se svými žádostmi obrací na městský úřad nebo na technické
služby přímo.
Pan XXXXX oznámil, že o obrubníky žádal a rada zamítla. Podle něho je zde spousta „černých
staveb“, například teď, kdy nedal souhlas a město vstoupilo na jeho pozemek při budování
chodníku do Horní hutě.
Reagovala Ing. Balažíková, která řekla, že chodník se jeho pozemku vyhýbá, proto přechází na
druhou stranu silnice.
Starosta dodal, že je dobré, aby to občané věděli.
Pan XXXXX vystoupil s kritikou stavu městského lesu, také lesíky u bývalého učiliště jsou
zanedbané.
Odpověděl Ing. Ilčík, předseda Komise pro les, že organizují činnost v lese podle lesního
zákona. Hospodářský les má vyprodukovat dřevní hmotu a v lese se také musí nechat něco
organického na zemi a ne vyklidit. Vše pod průměr 10 cm zde má zůstat. Kromě kůrovce a
sucha zde máme i chrousta, který dává lesu zabrat. Sadí se pořád dokola, daří se to z 20 až 30%.
Ing. Příkazský děkuje Ing. Nedvědíkové za přehled činnosti Kulturní komise, vyzval i ty ostatní,
aby si vzaly příklad.
Pan Kuřil, který je rovněž členem Komise pro les informoval, že Ing. Ilčík sbírá žaludy a sadí
je do oplocenek. Ve své skromnosti to neřekne.
Starostu udivuje, že není všeobecně znám stav lesů v celé ČR. Sám se setkal s chválou na
dubňanský les.
Podle pana XXXXX se kdysi vysadil kus lesa, dnes výsadba zaschla, už je to sedm let.
Ohradil se Ing. Ilčík, když řekl, že každá paseka se podle platného lesního zákona musí do tří
let vysadit a tak se děje. Je možno se informovat na MÚ Hodonín.
Starosta připomněl, že les město převzalo od Lesů ČR v polovině 90. let a vysadil se kus lesa,
který prosperuje.
Pan XXXXX údajně v Hodoníně byl, řekli mu, že nebylo na to v lese sáhnuté mnoho let.
Starosta nabídl zájemcům cca 18 ks panelů, jsou to bloky z koupaliště o váze několik tun.
Budou se řezat v rámci probíhající rekonstrukce koupaliště. Informoval také, že se s majiteli
pozemků neúspěšně jednalo kvůli proluce z ulice Lipová. Proto je zde záměr na jednosměrnou
komunikaci z Měrova na silnici do Kyjova. Řešit se bude muset problém na křižovatce Lipová,
Měrov, Včelínek.
Pan XXXXX by použil panely z cest na vrchním konci na zpevnění břehů na Močidlech, kde
je podle něho opět provedena špatná práce. Kritizoval také stavbu altánu u Močidel a další
investiční akce města.
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Před koncem zasedání odešli tito zastupitelé: Jiří Zemský, Ing. Petr Kopl, Mgr. Martina
Kordulová, Ing. Zbyněk Lysý a Zdeněk Flajsar.
JUDr. Novák vstoupil do diskuze s tím, že se domnívá, že na zasedání ZM by se měly řešit
koncepční a zásadní věci, s technickými problémy by se občané měli obrátit na městský úřad.
Poprvé za celou dobu svého působení v zastupitelstvu navrhne a žádá, aby o tom bylo
hlasováno, aby byla ukončena diskuze.
Starosta reagoval, že toto je právo JUDr. Nováka jako zastupitele a nechal hlasovat o tomto
návrhu. Následně hlasovalo přítomných 16 zastupitelů.
Hlasování:

pro = 14
Duroň
Hartmanová
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Maňáková
Nedvědíková
Novák
Prokopenková
Říhová
Švagerka
Tříska
Zatloukal

proti = 0

zdržel se = 2
Horák
Příkazský

Diskuze byla ukončena. Starosta následně popřál všem hezké svátky a všechno dobré do
příštího roku.
15. Usnesení
2/V/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o střednědobý výhled rozpočtu města na
roky 2021-2022.

3a/V/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočet města na rok 2020 ve výši:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování
Splátka úvěru

112 444,5 tis. Kč
137 550,2 tis. Kč
25 105,7 tis. Kč
4 508,0 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
§ 12, se jako závazné ukazatele na rok 2020 stanovují celkové příjmy a celkové výdaje
rozpočtu města.
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3b/V/19
Zastupitelstvo města Dubňany udělilo v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, radě města
oprávnění:
c) provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun prostředků do výše 1 mil. Kč,
přičemž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují a mění se závazné ukazatele
rozpočtu,
d) provádět rozpočtová opatření ve výši 1 mil. Kč, pokud jde o použití nových
rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných
výdajů s následným informováním zastupitelstva.

4/V/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o rozpočet Sociálního fondu města Dubňany
na rok 2020.

5/V/19
Zastupitelstvo města Dubňany v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města Dubňany
č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.

6/V/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o Plán rozvoje sportu města Dubňany na
období 2019-2024.

7/V/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o členský příspěvek města do Místní akční
skupiny Jižní Slovácko na rok 2020 ve výši celkem 19 198 Kč, v členění 4 000 Kč pro
MAS a 15 198 Kč pro Turistickou asociaci Slovácko (TAS).

8/V/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci - odprodej pozemku
p.č. 569/4 v obci a k.ú. Dubňany, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 109 m2
manželům XXXXX, 696 03 Dubňany za cenu 76 300 Kč, která je v daném místě a čase
obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
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9/V/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci - odprodej pozemku
p.č. 821/3 v obci a k.ú. Dubňany, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 159 m2
panu XXXXX, 696 03 Dubňany za cenu 111 300 Kč, která je v daném místě a čase
obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.

10/V/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci - odprodej pozemku
p.č. 3560/28 v obci a k.ú. Dubňany o výměře 396 m2 panu XXXXX, 696 02 Ratíškovice
za cenu 160 000 Kč, která je v daném místě a čase obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.

11/V/19
Zastupitelstvo města Dubňany n e s c h v á l i l o odprodej pozemku p.č. 2971/1 a části
pozemku p.č. 2971/2 v obci a k.ú. Dubňany firmě RUSH, spol. s.r.o., zastoupené
jednatelem Ing. XXXXX, Luční 1528, 696 03 Dubňany.

12/V/19
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovité věci – pozemku p.č.
XXXXX v obci a k.ú. Dubňany o výměře 1217 m2 takto - id. ½ od paní XXXXX,
696 03 Dubňany a id. ½ od pana XXXXX, 695 01 Hodonín, za celkovou cenu 243 400
Kč.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.

13a/V/19
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 2019 a s c h v á l i l o plán činnosti
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dubňany na rok 2020.

13b/V/19
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 2019.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Součástí zápisu jsou mimo příloh doručených přes úložiště městského úřadu:
a) Prezenční listina
b) Přínosy – upravený program zasedání, návrhy usnesení, materiál k „Senior taxi“
c)
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16. Závěr
Starosta ukončil V. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v 19.37 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 17. 12. 2019.

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

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

…………………………………………………………………………………………………..
ověřovatelé:
Jana Ilčíková
Petr Horák
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