Zápis
z II. zasedání Zastupitelstva města Dubňany, které se konalo
ve středu dne 6. 5. 2020 v 16.00 hodin v sále Kulturního domu v Dubňanech
Přítomno:
20 členů zastupitelstva
Omluveni:
JUDr. Václav Novák
Neomluveni:
Zahájení:

Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Program:

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

Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové dotace Městu
Hodonín z rozpočtu města pro rok 2020
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace příjemci Nemocnice
TGM Hodonín z rozpočtu města pro rok 2020
Návrh Dodatku č. 1 Pravidel pro podporu výstavby rodinných domů
ÚZSVM – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k pozemkům p.č. 2009/4, 2009/9, 2026/4 a 2026/7 v k.ú. Dubňany
Ukončený záměr na směnu pozemků bez doplatku – p.č. 2034/55 a p.č.
XXXXX v k.ú. Dubňany
Ukončený záměr na směnu pozemků bez doplatku – p.č. 2494/131
a p.č. XXXXX v k.ú. Dubňany
Ukončený záměr na prodej pozemku p.č. 2975/37 v k.ú. Dubňany
Odkup spoluvlastnického podílu ideální ¼ na pozemcích p.č. XXXXX,
XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX v k.ú. Dubňany
FARMARKET s.r.o. – žádost o změnu územního plánu na pozemcích
p.č. 3788/1, 3787/1 a 3781/1 v k.ú. Dubňany
Podnět ke změně regulačního plánu v ul. Na Dílech
Různé
Diskuze
Závěr

Zahájení:
II. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v roce 2020 zahájil a řídil starosta František Tříska.
Přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 20 zastupitelů a orgán je tedy usnášení schopný.
Protože podmínky zasedání nejsou díky nouzovému stavu ideální, požádal o trpělivost. Ti, kdo
budou řečnit, ať přistoupí k mikrofonu, mohou stát či se posadit a mikrofonu by se neměli
dotýkat. Řekl také, že se na plátně budou u majetkoprávních a jiných záměrů zobrazovat situace
či mapky. Upozornil rovněž, že zasedání zastupitelstva je natáčeno místní kabelovou televizí
a příspěvky budou v nezměněné podobě odvysílány. K programu starosta řekl, že je beze změn,
zeptal se na jeho případné doplnění, poté požádal o hlasování o programu zasedání v přednesené
podobě.
Hlasování:

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Program zasedání byl schválen.
Starosta určil za ověřovatele zápisu Mgr. Andělu Nedvědíkovou a pana Kamila Zatloukala
DiS., za zapisovatelku paní Jiřinu Chludilovou. Proti výkonu určených funkcí nebylo námitek.
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1. Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové dotace Městu Hodonín
z rozpočtu Města Dubňany pro rok 2020
Účelem smlouvy je zajišťování financování dostupné formy sociální pomoci potřebným
občanům v ORP Hodonín. Starosta se zeptal, zda je někomu něco nejasné, přečetl návrh na
usnesení a zeptal se na případný jiný.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 614 205
Kč z rozpočtu města pro rok 2020 a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
s příjemcem Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČO:
00284891, za účelem zajištění spolufinancování sociálních služeb poskytovaných
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2020.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 1/II/20

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

2. Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace příjemci Nemocnice TGM
z rozpočtu města pro rok 2020
Ředitel hodonínské nemocnice Ing. Tesařík se obrátil na obce s žádostí o poskytnutí finančního
příspěvku. Nemocnice chce zajistit financování nákupu čtyř plicních ventilátorů v hodnotě 1,5
mil. Kč pro nové oddělení následné intenzivní péče a nový anesteziologický přístroj na operační
sály ve výši 1,2 mil. Kč. Rada doporučuje příspěvek poskytnout. Starosta přečetl návrh na
usnesení a otevřel diskuzi.
Zastupitelstvo město Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
z rozpočtu města Dubňany pro rok 2020 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace s příjemcem Nemocnice TGM, příspěvková organizace, Purkyňova 11,
695 26 Hodonín, IČO: 00226637, za účelem obměny zdravotnické techniky.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:

pro = 19

proti = 1
Ilčík

zdržel se = 0

Usnesení 2/II/20
3. Návrh Dodatku č. 1 Pravidel pro podporu výstavby rodinných domů
Jedná se o změnu v Čl. VI odstavec, kdy dle návrhu nebude nadále požadováno, aby předmětné
nemovitosti nebyly zatíženy zástavními a předkupními právy, exekucemi apod. Podle
komentáře starosty je to ustanovení přísné, neboť téměř každý má uzavřenou při pořizování
nemovitosti hypotéku. Právní nárok na příspěvek není, a pokud by byl ohrožen, bude dost času
na to reagovat. Starosta přečetl návrh na usnesení s tím, že ostatní ustanovení zůstává beze změn
a otevřel diskuzi dotazem, zda jsou s tímto srozuměni.
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Zastupitelstvo město Dubňany s c h v á l i l o navrhovaný Dodatek č. 1 „Pravidel
pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Dubňany na rekonstrukce starých
rodinných domů a demolice neobývaných nemovitostí s následnou výstavbou“
schválených ZM Dubňany dne 17.4.2019 usnesením č. 4/II/19.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 3/II/20

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

Před dalším bodem programu předal starosta slovo místostarostce.
4. ÚZSVM – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům
p.č. 2009/4, 2009/9, 2026/4 a 2026/7 v k.ú. Dubňany
Místostarostka vyjmenovala čísla pozemků nabízených městu, které se nachází na ulici
Palackého. Všechny čtyři pozemky jsou druhu - ostatní plocha a způsob využití - ostatní
komunikace. Přečetla návrh na usnesení a otevřela prostor pro diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovitých věcí p.č. 2009/4,
2009/9, 2026/4 a 2026/7 v k.ú. Dubňany do vlastnictví Města Dubňany a znění
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
č. UZSVM/BHO/916/2020-BHOM mezi Českou republikou – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111 a Městem Dubňany, se sídlem Nám.
15. dubna 1149, 696 03 Dubňany, IČO: 00284882.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:
Usnesení 4/II/20

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

5. Ukončený záměr na směnu pozemků bez doplatku – p.č. 2034/55 a p.č. XXXXX
v k.ú. Dubňany
Manželé XXXXX nabídli ke směně pozemek před jejich RD na ulici Nádražní za pozemek
města za jejich zahradou. Směna je bez doplatku. Místostarostka přečetla návrh na usnesení
a vyzvala k dotazům.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí a převod – směnu pozemku
p.č. 2034/55, zast. plocha, o výměře 28 m2 ve vlastnictví města Dubňany za pozemek
p.č. XXXXX, ostatní plocha, o výměře 33 m2 ve vlastnictví manželů XXXXX,
696 03 Dubňany. Směna je bez doplatku.
Žadatelé uhradí správní poplatek ve výši 2 000 Kč na vklad do katastru
nemovitostí, daň z nabytí hradí účastníci podle smlouvy.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
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Hlasování:
Usnesení 5/II/20

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

6. Ukončený záměr na směnu pozemků bez doplatku – p.č. 2494/131 a p.č. XXXXX
v k.ú. Dubňany
Paní XXXXX nabídla směnu pozemku u „okálů“ za část pozemku města, který se nachází v její
zahradě u RD na ulici 1. máje. I tato směna pozemků je bez doplatku. Místostarostka popsala
lokality, přečetla návrh na usnesení a dala slovo přítomným.
Na dotaz Ing. Maňákové, jestli nebude narušen přístup na polní cestu, odpověděla, že přístup
zůstane zachován.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí a převod – směnu pozemku
p.č. 2494/131, ostatní plocha a jiná plocha, o výměře 661 m2 ve vlastnictví města
Dubňany za pozemek p.č. XXXXX, orná půda, o výměře 559 m2 v k.ú. Dubňany
ve vlastnictví paní XXXXX, 696 03 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 6/II/20

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

7. Ukončený záměr na prodej pozemku p.č. 2975/37 v k.ú. Dubňany
Pan XXXXX požádal o možnosti odkoupení pozemku před svým RD na ulici Luční. Jedná se
o 5 m2 za cenu 450 Kč/m2, jako jediný se přihlásil k záměru města. Místostarostka přečetla
návrh na usnesení a vyzvala k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci - odprodej
pozemku p.č. 2975/37, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Dubňany o výměře 5 m2
panu XXXXX, 696 03 Dubňany, za cenu 2 250 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 7/II/20

pro = 20

proti = 0

zdržel se = 0

8. Odkup spoluvlastnického podílu ideální ¼ na pozemcích p.č. XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX a v k.ú. Dubňany
Místostarostka připomněla, že o těchto hřbitovních pozemcích ve vlastnictví pana XXXXX se
hovořilo již na minulém zasedání, kdy ZM projednávalo odkup pozemků od Ing. XXXXX. Pan
XXXXX navštívil městský úřad s tím, že je ochoten svoji část pozemků odprodat městu za
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stejných podmínek a žádal, ať RM tuto záležitost projedná a případně učiní nabídku. Rada tak
učinila a nyní je na zastupitelstvu, aby záměr projednalo. Pokud bude tento spoluvlastnický
podíl id. ¼ odkoupen, zůstane mimo vlastnictví města id. ½ těchto pozemků v nevypořádaném
dědictví. V případě, že se nepřihlásí dědicové, pozemky připadnou v měsíci 12/2023 státu, kdy
je pak možné žádat o bezplatný převod na město. Starosta doplnil a stručně zdůvodnil odkup
za těchto podmínek. Jedná se o zákonnou povinnost obce provozovat pohřebiště, nemožnost
nakládat s hřbitovními pozemky, zvláště pak nemožnost rekonstrukce infrastruktury hřbitova
a nedůstojné handrkování o vlastnictví a z toho plynoucí citová újma pozůstalých. Zdůraznil,
že podrobnější výčet důvodů byl vzpomínán a diskutován na minulém zasedání ZM a je také
obsahem znění usnesení o koupi hřbitovních pozemků od Ing. XXXXX.
Místostarostka popsala pozemky, jejichž celková výměra je 1 693 m2, přečetla návrh na
usnesení a dala prostor k diskuzi.
Zastupitel Švagerka by tuto poslední spoluvlastnickou ½ pozemků chtěl získat vydržením,
navrhl by v tomto smyslu i usnesení, aby to nešlo přes stát. Chybí mu také zdůvodnění, chtěl
by ho slyšet.
Reagoval starosta s tím, že o vydržení se již mluvilo a nepadá v úvahu. Právo ozvat se mají
zákonní dědicové, když neuplatní nároky, půjdou pozemky státu. Ovšem nyní se projednává
¼ pozemků pana XXXXX. Zdůvodnění odkupu je podobné jako v minulém případě, jedná se
o povinnost provozovat pohřebiště, pozemky chce mít město ve svém majetku. Nehledě na
pietní a citové důvody. Stávající situace také znemožňuje získat stavební povolení na provádění
potřebných rekonstrukcí na hřbitově. Domnívá se, že podrobný výčet není nutné již
poněkolikáté opakovat.
Ing. Příkazský vystoupil s tím, že kvůli ceně bude hlasovat proti.
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovitých věcí – odkup
spoluvlastnického podílu ideální ¼ na pozemcích p.č. XXXXX, XXXXX, XXXXX,
XXXXX a XXXXX vše v k.ú. Dubňany o celkové výměře 1 693 m2 od pana
XXXXX, 696 03 Dubňany, za celkovou cenu 177 765 Kč.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a místostarostka požádala o hlasování.
Hlasování:

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

proti = 2
Příkazský
Švagerka

zdržel se = 4
Hartmanová
Kopl
Kordulová
Maňáková

Usnesení 8/II/20
Místostarostka vrátila před následujícím bodem slovo opět starostovi.
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9. FARMARKET s.r.o. – žádost o změnu územního plánu na pozemcích p.č. 3788/1
3787/1 a 3782/1 v k.ú. Dubňany
Starosta přečetl žádost společnosti s tím, že další případný materiál není, protože žádné další
jednání neproběhlo, žadatel už nic nepředložil. Popsal lokalitu, kterou podle něho všichni znají,
a řekl, že RM nedoporučuje schválit. Důvodem je ochrana krajiny a životního prostředí.
Připomněl, že obdobná činnost je k vidění nad vinohrady pod Dubňansků horů v jiném katastru.
Přečetl návrh na usnesení a vyzval k diskuzi.
Zastupitelstvo města Dubňany n e s c h v á l i l o žádost firmy FARMARKET
s.r.o. Uherské Hradiště o změnu územního plánu týkající se pozemků p.č. 3788/1,
3787/1 a 3782/1 v k.ú. Dubňany.
Nebyl jiný návrh na usnesení, změnu či opravu a starosta požádal o hlasování.
Hlasování:

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

proti = 0

zdržel se = 3
Lysý
Příkazský
Švagerka

9/II/20
10. Podnět ke změně regulačního plánu v ul. Na Dílech
Dle komentáře starosty byl regulační plán (RP) pro lokalitu Na Dílech pořizován na žádost
města a nabyl účinnosti v lednu 2013. Podnětem Ing. XXXXX a dalších dvou osob na jeho
změnu se rada města poprvé zabývala v září loňského roku a pak i letos na dalších dvou
schůzích. Důvodem podání podnětu podle paní XXXXX je, že namísto dvojdomků podle RP
zde stojí dva samostatné RD a požaduje také posunutí hranice stavebních pozemků na hranici
zastavitelné plochy tak, aby byly všechny RD v jedné rovině s již stojícími domy. Městský úřad
a stavební úřad v této záležitosti konstatuje, že v rozporu z RP je pouze jeden rodinný dům (pan
Zatloukal postavil před r. 2013) a s posunutím hraniční čáry, jež kopíruje tvar silnice,
nesouhlasí z více důvodů. Starosta také informoval, že se do věci zapojil i Bc. Konečný, takto
pořizovatel územního plánu. Také z tohoto důvodu jsou návrhy na usnesení celkem tři, které
postupně starosta přednesl. První variantu doporučuje RM, je to z vlastního podnětu města,
místo dvojdomků samostatné domy, posunutí hranice stavebních pozemků ne. V další variantě
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je změna na návrh občanů, obsahuje i posun hraniční čáry, úhrada je pak na navrhovatelích. Je
dílem Bc. Konečného, ale byl by to nepatřičný zásah do RP, ovlivnil by se koeficient
zastavěnosti apod. Třetí varianta ukládá městskému úřadu připravit návrh na změnu RP.
Ing. Příkazský se zeptal na důvody, proč neposunout hranici stavebních pozemků, na což
starosta řekl, že by to znamenalo posun k silnici, mizení předzahrádek, parkující auta při silnici.
Prostor je podle něho v zadní části pozemků.
Přítomná paní XXXXX ve svém vystoupení řekla, že při odkupu pozemku nevěděli, že zde má
stát dvojdomek, toto zjistili až na MÚ Hodonín. Majitelé pozemků nechápou, proč by měli mít
od silnice odskok cca 9 m, chtějí být v rovině s již stojícími domy. Chce mít zahradu za domem,
ne naopak.
Na dotaz starosty zastupitel Zatloukal odpověděl, že on je od silnice cca 10 m.
Ing. Lysý by zvolil třetí variantu, která by otevřela cestu k diskuzi zúčastněných.
Další diskutující nebyli, starosta nechal postupně hlasovat o všech třech variantách.
Varianta a/
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu
Dubňany – lokalita Na Dílech z vlastního podnětu. Obsahem Změny č. 1 Regulačního
plánu Dubňany – lokalita Na Dílech je změna charakteru zástavby ze stávajících
dvojdomků na samostatně stojící rodinné domy.
Změna č. 1 Regulačního plánu Dubňany – lokalita Na Dílech bude pořízena zkráceným
postupem podle § 72 a následujících zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
Pořizovatelem Změny č. 1 Regulačního plánu Dubňany – lokalita Na Dílech bude
Městský úřad Dubňany, který zajistí výkon územně plánovací činnosti podle
příslušných ustanovení stavebního zákona prostřednictvím jiné odborné (autorizované)
osoby.
Hlasování:

pro = 8
Flajsar
Ilčík
Ilčíková
Kuřil
Nedvědíková
Tříska
Zatloukal
Zemský

proti = 0

zdržel se = 12
Duroň
Hartmanová
Horák
Kohoutová
Kopl
Kordulová
Lysý
Maňáková
Prokopenková
Příkazský
Říhová
Švagerka

Varianta b/
I.

Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o pořízení Změny č. 1 Regulačního
plánu Dubňany – lokalita Na Dílech na návrh občanů města – fyzických osob,
které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě v dotčené
lokalitě na území města. Obsahem Změny č. 1 Regulačního plánu Dubňany –
lokalita Na Dílech je změna charakteru zástavby ze stávajících dvojdomků na
samostatně stojící rodinné domy a dále změna vymezení hranice stavební čáry.
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II.

III.

Zastupitelstvo města Dubňany s t a n o v i l o:
- Změna č. 1 Regulačního plánu Dubňany – lokalita Na Dílech bude pořízena
zkráceným postupem podle § 72 a následujících zákona číslo 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon).
- určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 je pan František Tříska,
starosta města Dubňany.
Zastupitelstvo města Dubňany v z a l o n a v ě d o m í, že pořizovatelem Změny
č. 1 Regulačního plánu Dubňany – lokalita Na Dílech bude Městský úřad
Dubňany, který zajistí výkon územně plánovací činnosti podle příslušných
ustanovení stavebního zákona prostřednictvím jiné odborné (autorizované)
osoby.
Zastupitelstvo města Dubňany p o d m í n i l o pořízení Změny č. 1 Regulačního
plánu Dubňany – lokalita Na Dílech úhradou nákladů uvedených v § 72 odst. 2
písm. d) stavebního zákona navrhovateli.

Hlasování:

pro = 0 , proti a zdržel se neproběhlo

Varianta c/
Zastupitelstvo města Dubňany u k l á d á Městskému úřadu Dubňany připravit návrh
na pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Dubňany – lokalita Na Dílech z podnětu
osob, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům v dané lokalitě.
Hlasování:

pro = 10
Duroň
Hartmanová
Horák
Kopl
Kordulová
Lysý
Maňáková
Příkazský
Říhová
Švagerka

proti = 0

zdržel se = 10
Flajsar
Ilčík
Ilčíková
Kohoutová
Kuřil
Nedvědíková
Prokopenková
Tříska
Zatloukal
Zemský

Navrhované varianty usnesení nebyly schváleny.
11. Různé
Informace o RO č. 1 a RO č. 2 pro rok 2020
Jak starosta řekl, zastupitelé se s obsahem letošních prvních rozpočtových opatření seznámili,
pokud chtějí doplnit informace k nim, učiní tak přítomná Ing. Grégrová. Dotazy nebyli
a starosta otevřel diskuzi.
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12. Diskuze
Zastupitel Švagerka informoval přítomné, že 20. dubna psal starostovi a předsedkyním sociální
a školní komise a žádal, aby byla zajištěna dezinfekce pro osoby nad 70 let a žákům byly pro
účast na výuce poskytnuty bezplatně tablety a pořízeno internetové připojení. Dále řekl, že
starosta mu odpověděl za 14 dní, že to nepovažuje za důležité a z komisí mu neodpověděly. On
sám to považuje za důležité, aby se žáci zúčastnili výuky.
Starosta reagoval, že mu v odpovědi napsal, že opatření považuje za kontraproduktivní.
Doporučoval by mu, ať si prostuduje pečlivě zákon o obcích. Starosta není poskytovatel
sociálních služeb a ani garantem výuky. Podle ředitele základní školy je 30 až 50 žáků,
s kterými je problém bez ohledu na situaci. Starosta si nepřeje, aby ho pan Švagerka úkoloval,
nemá na to právo a ani zkušenosti.
Předsedkyně Sociální a zdravotní komise paní Kohoutová řekla, že pan Švagerka se ozval
pozdě, nouzový stav byl od 11. března. Když se ozval, na trhu již bylo dostatek všeho. Senioři
podle nařízení neměli vycházet, v tomto případě stačí časté mytí rukou. Na městský úřad se lidé
obraceli s žádostí o roušky, chtěla by při této příležitosti poděkovat všem šičkám a také za
dodání štítů pro ordinace. Na zdravotním středisku jsou stále roušky a dezinfekce pro zájemce.
Sociální komise i dobrovolníci nabízeli pomoc, ona sama obvolávala dle seznamu z MěÚ
nejstarší občany, městská policie fungovala a veřejnost byla informována. Podle paní
Kohoutové se to doma dobře píše na FB. Pokud tedy pan Švagerka má požadavky od lidí, ať
dá jejich seznam. Za dobrovolníky nikdo nepřišel. K dovozu léků taxikářem panem XXXXX
řekla, že této služby využilo do otevření lékárny šest lidí.
Mgr. Kordulová se ve svém vystoupení vrátila k výuce žáků. Dává za pravdu starostovi. Je tady
asi deset žáků, kteří se přes veškerou snahu vyučujícího do výuky nezapojili. Těchto deset rodin
nefunguje v této době, ale nefungovalo ani před ní. Nevyužily žádné nabídky, nepracují a ona
by chtěla, ať to občané vědí. Pochválila všechny ty ostatní – rodiče, děti a učitele.
Místostarostka jí poděkovala, myslí si to samé a domnívá se, že škola pracuje a má přehled.
Chce podpořit také slova zastupitelky Kohoutové, zdravotníci znají situaci v rodinách,
obcházejí pacienty, ptají se na jejich potřeby a nabízí pomoc. O tu zájem opravdu nebyl, každý
má někoho, kdo je zabezpečí. Myslí si také, že sedmdesátníci se o sebe postarají, vidí to u
vlastních rodičů. Pokud ale má někdo o dezinfekci zájem a nedostane se k ní nebo nemůže
zakoupit, ona ji pro něho obstará.
Místostarostka se také obrátila s dotazem na pana Švagerku, co udělal pro to, aby opět
fungovala lékárna. Četla na FB, že nabízeli okamžité převzetí. Něco takového nelze, procesní
úkony jsou na delší dobu. Vedení města bylo s majitelkou v kontaktu a ona vyřešila záležitost
nejlepším možným způsobem. Místostarostka si je vědoma, že lékárna byla 1,5 měsíce
uzavřena v nevhodnou dobu, ale toto se může stát každému, byť si to nepřeje. Majitelka situaci
vyřešila a snad bude lékárna dál fungovat i do budoucna.
Pan Švagerka bere to „kontraproduktivní“, ale kdyby se mu dříve odepsalo, že je vše v pořádku,
neptal by se.
Starosta ke kauze lékárna dodal, že to nevyřešil ani Švagerka, ani XXXXX a ani facebook.
Mgr. Nedvědíková ve svém vystoupení řekla, že v této koronavirové situaci zastává názor
nedělat opatření. Není to tak strašné, úmrtnost je malá. Situace měla naučit lidi, že zdraví je
nejdůležitější. Víme ale, že se na tom spousta lidí přiživuje, kritizuje na FB. Toto je to nemělo
naučit, v zastupitelstvu je pořád koalice a opozice. Domnívá se také, že současná situace je malá
kapka a bude to horší.
Podle slov starosty se pan Švagerka domnívá, že je fungování lékárny starostí města, ale není
to tak. Město má připravit prostory a zázemí, což plní. Podařil se ale sehnat například nový
zubař, stálo to úsilí místostarostku, následovala jednání a snaha města se s ním domluvit.
S tímto není zastupitelstvo vůbec zatěžováno. K pandemii koronaviru na Hodonínsku starosta
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řekl, že pouhých deset nakažených svědčí o tom, že se opatření dodržovala. Každý opatřil své
babičky a dědečky a nepřehazoval starost o ně na město. Pokud toto nebude fungovat,
společnost neobstojí. Má doma otce ve věku 91 let, který letos vysadil sám pole brambor a on
si neumí představit, kam by poslal někoho s nabídkou dezinfekce. Starosta nerad vidí toto
škatulkování na seniory, nadělají ještě podle něho práce, kolikrát více než mladší ročníky.
Zastupitelka Kohoutová informovala o průzkumu ohledně zájmu o zřízení taxi pro seniory.
Rozdalo se 100 ks dotazníků, vrátilo se 35, z toho asi 2/3 negativní. Občané jsou soběstační,
jízda taxi podle nich nic nepřinese, je tu bezplatná autobusová doprava.
Dále nebylo diskutujících a starosta popřál všem, ať nepříznivou situaci překonají, krize odejde
a vrátí se vše k normálu. Lidé ať z ní vyjdou obohaceni a poučeni. Rozloučil se se všemi do
příštího setkání.
13. Usnesení
1/II/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 614 205 Kč
z rozpočtu města pro rok 2020 a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace s příjemcem
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČO: 00284891, za účelem
zajištění spolufinancování sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Hodonín v roce 2020.
2/II/20
Zastupitelstvo město Dubňany s c h v á l i l o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč
z rozpočtu města Dubňany pro rok 2020 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
s příjemcem Nemocnice TGM, příspěvková organizace, Purkyňova 11, 695 26
Hodonín, IČO: 00226637, za účelem obměny zdravotnické techniky.
3/II/20
Zastupitelstvo město Dubňany s c h v á l i l o navrhovaný Dodatek č. 1 „Pravidel pro
poskytování příspěvků z rozpočtu města Dubňany na rekonstrukce starých rodinných
domů a demolice neobývaných nemovitostí s následnou výstavbou“ schválených ZM
Dubňany dne 17.4.2019 usnesením č. 4/II/19.
4/II/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovitých věcí p.č. 2009/4,
2009/9, 2026/4 a 2026/7 v k.ú. Dubňany do vlastnictví Města Dubňany a znění Smlouvy
o
bezúplatném
převodu
vlastnického
práva
k nemovitým
věcem
č. UZSVM/BHO/916/2020-BHOM mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00
Praha 2, IČO: 69797111 a Městem Dubňany, se sídlem Nám. 15. dubna 1149, 696 03
Dubňany, IČO: 00284882.
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5/ II/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí a převod – směnu pozemku p.č.
2034/55, zast. plocha, o výměře 28 m2 ve vlastnictví města Dubňany za pozemek p.č.
XXXXX, ostatní plocha, o výměře 33 m2 ve vlastnictví manželů XXXXX, 696 03
Dubňany. Směna je bez doplatku.
Žadatelé uhradí správní poplatek ve výši 2 000 Kč na vklad do katastru nemovitostí,
daň z nabytí hradí účastníci podle smlouvy.
6/II/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí a převod – směnu pozemku p.č.
2494/131, ostatní plocha a jiná plocha, o výměře 661 m2 ve vlastnictví města Dubňany
za pozemek p.č. XXXXX, orná půda, o výměře 559 m2 v k.ú. Dubňany ve vlastnictví
paní XXXXX, 696 03 Dubňany. Směna je bez doplatku.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí za oba účastníky hradí město
Dubňany.
7/II/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o převod nemovité věci - odprodej pozemku
p.č. 2975/37, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Dubňany o výměře 5 m2 panu XXXXX,
696 03 Dubňany, za cenu 2 250 Kč, která je v daném místě a čase obvyklá.
Náklady a daň z nabytí hradí kupující.
8/II/20
Zastupitelstvo města Dubňany s c h v á l i l o nabytí nemovitých věcí – odkup
spoluvlastnického podílu ideální ¼ na pozemcích p.č. XXXXX, XXXXX, XXXXX,
XXXXX a XXXXX vše v k.ú. Dubňany o celkové výměře 1 693 m2 od pana XXXXX,
696 03 Dubňany, za celkovou cenu 177 765 Kč.
9/II/20
Zastupitelstvo města Dubňany n e s c h v á l i l o žádost firmy FARMARKET s.r.o.
Uherské Hradiště o změnu územního plánu týkající se pozemků p.č. 3788/1, 3787/1
a 3782/1 v k.ú. Dubňany.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Součástí zápisu jsou mimo příloh doručených přes úložiště městského úřadu:
a) Prezenční listina
b) Přínosy – návrhy na usnesení
c)
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14. Závěr
Starosta ukončil I. zasedání Zastupitelstva města Dubňany v 17.37 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 11. 5. 2020.

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

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

…………………………………………………………………………………………………..
ověřovatelé:
Mgr. Anděla Nedvědíková
Kamil Zatloukal, DiS
.
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