Zápis
z22. zascelání Zastupitelstr,a Měst1'se Dub nad N,Ioravou
konanélrcr dnc 20.1 1.2013

Místo konúní:

Pt'ílonni"
Ol,ěřc;yatelé:
Zapisol,ttel:

I(ultul'ně-společcnskó centrun], začátek j eclnár'rí v 18:00 lrod.
dle prezenční listiny 8 č1enťlZNl. onlur'ena MUDr. Vladinír.a Sládková
Aler-raJeŽákol'á.TonláŠVystr'či1
Al-rdr'ea Háutlel ol'á

I-Io s|é .'

Při

zalráj errí zasedání b1''lo

přítonno 8

č1etrůzastrrpitelstr'a nrěstyse.

Zasedárrí Zastupitelstva zahájil starosta IněsLyse Dub trad Moravou Vítězslar' Kiesina. Z toho
jednání byt pořízen zvukový záznan. který je uschováIr lra Úraclu měS1)se \ Dubu nad

Moravou.

Program jednání:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Schválení plogramu Zasedání.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva z rr-rinu]ého zasedátlí.
Schválerrí smlouvy s dodavatelem stavebníclr prací firmou Přecechtěl .'oprar'a
chodrr rk u r Bolelorrci".
Schválení rozpočtovélro opatření.
Projednání dalšího pror'ozu krrilror'ny v Bolelouci.
Sclrválení dorovnátrí náj errrrrélro v obecních byteclr.
Všeobecná rozplava'
Nár,r'h na usrresení.

9 /..'vet

l.

Schvá|ení programu zasedánÍ:
Návrh přednesl místostarosta nčstyse Dub nad Morar'ou Ing. Ivo Čečman.

Bylo hlasováno pro schválení programu jednání.
Pro návrh: 8l'rlasů. zdrželo se: 0 hlasů. proti:

0 hlasů

Program zasedání byl jednomyslně schYálen.

2. Kontro|a plnění usnesení zastupitelstv'a z 21. zasedání
Místostarosta měStyse Dub nad Morar'ou lrrg. Tl o Čečrnan.sclělil postup zpracování nor,é
obecně závazné vyhlášky o zákazLl konzumace alkoholických nápojů na vymezelrýclr

veřejnýclr prostranství městyse Dub rrad Morar'ou. Toto zpracování obecně zár'azté vyh1ášky
(oZv) bylo konzu]továno slng. Stojanovou z Ministerstva vnitra, kde byl zjejí str-any
poskytnut metodický pokyn. Spolupráce s Ing. Stojanovou bude nadále probíhat aŽ do doby
úplnéhozpracování oZV. Pokud vyhláška nabude účirmosti.tak pak je n-roŽno kontrolovat
dodrŽovár-rí téÍooZY obecr-rírn stráŽníkenr rr-rěstyse Dub nad Moravou nebo Policií ČR.

Zastupite|sťr'o městyse: bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 2|. zasedáni.

3.

Schr,áleni smIour't,
clrodníku v Bolclouci".

s

cIo

tlar.atclcrrr star e bníclr prací íirmou ['ř'ecechtčl ,,opr:rva

lrl1orrrracc o sn-ilour,ě pře<lrresl 1lli\1o5t.ll(}\ta Illl.:' -lr,., ('ečnrarr. Na trrillulórrl zasedár-rí b1 l
sclrr'áletl z1ttlět' tl1lt'ar,-v člisti clroclrlí1'u r' I]trle]ouci od netrlor'ittlsti č.p. 569 po -rlcnror itost 576
r' Bo]elouc j. B1'l.v oslovelly' tři fir'nl) . lid) b)la r'r lrt'átra na základě nc-iniŽší cen)' f'irtlra Z.
Pi.ccecl'rtěla za cenu 628.]41._Kč bez DPH' \l rárllci ccnr'.je i odr'edetlí sr'lrŽl'oi jch r'od. Btrclc
korr-rp1ctrrě r'-vt-tlčtlčnazát-trkol'á dlaŽba a obt'trbrrí]ir''
lng. TTarra Ur'balror,á ]i tolnll1o boclr-L obcctlě Lrr'áclí. Žc liaŽc1ýtl I'oliel-t-t sc clcl t'tlzpočtor c
1rapi1ol1, dár'ají poloŽli} lla o]]ra\:\, choclrlílrů ' V ]etoŠlrínrrocc b1'la 1lror ct1ctra \eIká a]ice
..Choclník Dlrb Tučapy"' a tato liapitr:la perrěz r' lctošrlítlt 1'oCe je tcd)' rlaplt-tětla' I)á1e sdělila.
pr.oč neb1,l.v plovecletlv oprar'1' c1roc1rlíků rřet]a li lnateřSlié Šliole. Dorllrrírá se. Že b}'se nrělj
'l'ato
altce
clělat chodníky tarrl. ]<c1e nejSou. a tr'rdíŽ r-rcsoLlhlasí S opra\'oll chocltlíliu r'Bcl]e]ouci.
jící
a rrrč]a b1' se tato akce
rrap|árrovál-ra rra zinrní nčsíce'coŽ.je dle.jciího trázortt ncr'r'hor u
.je

naplál]o\iat až na příštírok.
lng. 1r.o Čečrnalrsdě1il. Že 1l příŠtílrlrocc b1' se rrrčla dát ul'čitě poloŽka na opra\l}' clrodní]<ů a

cltce si dát závazek do nastá\,ajících \,oleb ZpIaCo\'ání prc1ektor'á doktlinentace a v1'dání
úzen-iního a rráslcclrrě sta\'ební po\'olel1í na clrodllíi( iri'ec1 panerrl V]čken'r a pied panen'r
MeLlíker-r-r.

Harra l]rbalor'á Se dotazuic, proč Sc tak slrčchá S opravolt chodníku v Bolelotlci.
]VÍístostarosta 1r-rg' 1r'o Čečrrrar-rto zdůr'odrril tírrl. Žc .|e stále r'lrodrré počasía jsou r'' rezen'ě
peníze tla tllto opra\.u. které sc lnohou pottŽít.7'. Přecechtěl sdčLjl. Že star'cbní práce rrroholl
plobíhat i do -10"C' do rněsíce jc sclroprra.jeho firt-tla tu1o opra\'u pÍo\'ést.
Zastupitel Fr' Mrázek se dotazrrje. co se bude prol,ádčt s pouŽiltlu dlaŽbou z chodrlíků.by]o
mu odl]ověZeno. Že dobrá dlaŽba a clcštbr'é Žlab-v jsou uloŽcrr1' a budou porrŽit.v na nějakou
Tr-rg

náslcdnou oprar'u.
Zastrrpitel Fr. N1rázek se c1ále dotazu'je r-ra t1'1o tři Íirn1. kter'é zas1ali kr}'cí listy rra oprar'u
clroc1níku v Bolelorrci. chce r'ědět název a cenor. otl nrůídku.
MíStostarosta lr-rg. Čečnannru sdělil. Že se jedrrá o firlrlu Pror'ádčl]í SLa\'eb z B\'stroYarr za
cenu 704.908'-Kč bez DPH' Pal el Veselý z Dubu trad Mol-ar'orr za ccnu 666' 197.-Kč bez
DPH a Ílrma Z. Přececlrlěla za cerru 628.241.-Kč bez DPH.
občan Dr. l'ryš se ]ltá, kdy se začne S opra\,oll a řádnýrn pokračo\'ánír-rapojení cyli1ostezk)'
pořádnoLl cyklotrasou i s clrodníkenr. nlělo by se to clle jeho lláZonj opravit.
Starosta Měslyse odpověděl. Že se nadále čeliá na dotaoe' Na této \iýZvě se pracrrje. pokrrd
Žádná dotace ng1,1jde. bude trruset zas1upitelstr'o naspořit ur'edené peníze a to kolerrr 3 rlil'
Musí bj't pror'edena kompletní oprar'a liomunikace.
ZastLlpitel Fr. Mr'ázck upozor'riuje tla nest'orrralosti r'sepsané st-tl]our'ě.
'r' V-vstrčil dává poŽadar'ek. at' se ted.y ncsclrr'alÚe stnlouva a schr'álí se.jen
Zasrupitel
zhotovitel.
MíStostarosta Ir-rg. Ir,o Čečnanna zákiadě r'ýŠeur'ederrélro návrlru podal -

Nár'rh na usnescní:
Zastupitelst\'o měslysc Dub nad Moral'ou berc na l'ědomí:

2213 r''ýběror'é řízer-rí a

se snilour'ou s dodar'ateiern star'ebtlích prací ltrl]]ou
Přecechtěl ..opral'a cl,odníku v Bolelouci". stím Že bude zaslárra na opra\'u adr'okátrrí
kanceláři Ritter'Štastrrý a

soul-rlasí

l-rás1edně podepsár-ra sLaroStou měst1''se

Vítězs1al'enl Křesit-tou.

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:
22/3a ýbér zhotovitele stavby firmu Přecechtěl - na realizaci akce ,,oprava chodníku v
Bolelouci".

Pro návrh: 5 hlasů (Vystrči1, Křesina, Čečman,ležáková, Rašková), zdrželo se: 2 hlasy
(Přecechtěl' Mrazek), proti: l hlas (Urbanová _ je proti ploto, Že se domnívá, že by se mělo
s touto akcí ryčkat do příštíhoroku a řešit to v souvislosti s rozpočtem na rok 2014).
Schváleno:
4. Schvá|ení rozpočtového opatření.
MístostaÍosta Ing. Cečman pŤednesl návrh rozpočtového opatření
Převedení finančníprostředků z kapito1y ,,rezerwa" do kapitoly ,, komunikace".

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:
2214 rozpočÍovéopatření bez qýhrad.

Pro návrh: 5 hlasů (Vystrčil, Křesina, Čečman,Rašková,
(\hazek' Urbanová, Přecechtěl), proti: 0 hlasů.

Ježiů<ová), zdrže1o se:

3 hlasy

Schváleno.

Projednání dalšího provozu knihovny v Bolelouci.
Problematiku provozu knihovny v Bolelouci pŤednes1 místostarosta městyse Dub nad
Moravou. Vyzval vše přítomné k následné diskuzi.
o slovo se přih1ásila zastupitelka A. JeŽiíková _ kultumí pracovnice by moh1a zajistit dovoz
5.

knih staršímobčanům.
Zastupitelka Ing. Urbanová je toho názoru, Že pokud se knihovna zruší,uŽ se nikdy neobnoví.
Knihor.na je základ, Žádá o osvětu ve ško1ách, na nástěnkách atd., mnozí o provozování
knihovny vůbec nevědí. Zásadně nesouhlasí se zrušením knihovny.
občanka paní Skopalová sdě1il a, žekdyžpracovala jako kultumí pracovnice městyse, v1víjela
aktivitu pro děti 1. _ 4. ročníkuz Bolelouce a Tučap, s tím že tam za|ožírtuné kroužky, ale
byla v této činnosti dle jejích slov zastavena. Dále dotazuje na náklady provozování knihovny
v Dubu nad Moravou a v Bolelouci. Kniha je zžklad pro následný v1ivoj dětí, co se týče psaní,
mluvení atd.
občan Dr' Fryš vznesl dotaz, proč se vůbec chce tato knihovna zrušit. Dle jeho názoru, tam
náklady budou neustále, pokud nájemník, kteý tam bydlí, nebude mít svůj v1astní p1;.noměr,
elektroměr, vodoměr a obýat a užívatpouze ty plostory, které má v náj emní smlouvě. Dále
žádá, aby hlar.ní vchod byl náj emníkem uvo1něn a 1idé mohli důstojně chodit do knihovny
hlavním vchodem.
Starosta sdělil, že tento problém provozovaní knihovny se řeší na ziikladě podnětu olomoucké
knihovny.
občan Langer poŽaduje, aby se komp1etně řešilo lyrŽití celé budor,ry ZS Dub nad Moravou,
ať se udělá anketa.
Zastupitelstvo se bude nadále zab1ývat dalšímprovozováním Bo1eloucké knihovrry.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou ukládá:
2215 kultumí komisi do příštíhozasedání zastupitelstva provést anketu na využitíprostotu
Stávajíci budor.ry ZŠv Bolelouci.

Pro návrh: 8 hlasů, zdrželo se:

0 h1asů, proti: 0 hlasů

Schváleno.

6. Schválení dorovnání nájemného v obecních bytech.
Návrh o dorovnání nájemného v obecních býech přednes1 místostarosta městyse Dub nad
Moravou.
Po poradě s právní kancelríří Ritter-Stastn]Í' jsme došli k závěru. Že jednotlivé byy mají
ruznó náj emné a tudížmusí dojít ke srovnání ceny nájemného na 33'- Kč za m'. Všem
nájemníkům, kteří mají k dnešnímu dni nižšícenu neŽ je zmiňovaných 33,- Kč za -2, bude
rozeslán dopis s návrhem na zvýšenínájemného.
Návrh na usnesení:
zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:

2216 navržený postup při dorovnáď nájemného v obecních byech.
Pro návrh:

8 hlasů, zdrŽelo se:0 hlasů, proti:

0l

asů

Schváleno.

7 Y šeob ecná rozprava:
Zastupitelka Ing. Hana Urbanová upozomila na přek1ep v Usnesení č. 21 - bod 21110'..doba
trvání nájemního váahu na 15 let, tj. od 1.10.2014 d,o 30 '9 '2029, bude provedena
zapisovatelkou oprava.
Dá1e prosí, aby Arrdrea Háutlerová zajistila tiskopisy na daňové přiznéní na ,,daň z pozemků"
na Finančnímúřadě v o1omouci. Toto daňové pŤiznáni se podává v termínu od I 'l.2014 31.1.2014.
Zastupitelka Ing. Hana Urbanová poda1a stručnésdělení o celém průběhu návrhu změny č. 3
územníhoplánu sídelního útvaru Věrovany, týkajícíse ,,Pískovny Věrovany". Byla podiína
námitka ve věci veřejného projednání, které proběhlo dne 31.10.2013 ve Věrovanech, proti
návrhu změny č. 3 územníhoplánu sídelního útvaru Věrovany, která by1a zaslána na
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje dne 6.1 1.2013.
občanése stěŽují na asfaltovou dť' která byla pouŽita při dorovnání wstr'y mezi nor,1Ím
chodníkem Dub-Tučapy a silnice, L1erá je ve správě SÚS olomouc.
Zajistit opralu mříže kanalizačnívpusti na cyk1ostezce směrem do Věrovan, byla tam nehoda,
mříž je nesprávně položená.
Starosta sdělil problematiku ohledně čistímyodpadních vod v Dubu nad Moravou. Na
zák1adě kontroly Mmol, odboru ŽP musí b1ýt předloŽen harmonogram přípravy a rcalizace
rekonstrukce a intenzifikace ČoV v termínu do 31.1.2014, přičemž harmonogram bude
postaven tak, aby rekonstrukce a intenzifikace ČoV byla dokončena nejpozději k 3I.I2.2O18.
občanéžádaji vedení městyse, aby bylo umoŽněno HasičůmDubu nad Moravou v rámci
cvičenínastříkání ledu pro děti na Sokole.
22 l

občanépoŽaclrrjí rrlllístěrríodpadkor óho lioše k hlavrrí bráně u hřbitor'a.
N4ísLostarosta qlozoI'ňrrje občan\ ]la záliaz stárrí a Z.rsta\'ení notor'ovýnl l'ozidlerll na nor'dtlr
chodrlí1rrr Dub-Tučap1'.

2218 Nál.rh na

usnesení:

Zastupitelstvo měst1'se Dub nad

}loravou s ch

v a l u j e:

22l3a výbět zhotovilele stavby fiI'n]u Přecechtěl - na realizaci akce .,oplarra choclrríku
Bolelouci".

22l1

2216

rozpočtor'éopatl'ení b.-2 l'ýlrrad'
tlavrŽený postup při dorovnání nájerlrného v obecních bytech.

Zastupite|stvo městyse Dub nad

Moral'ou

be

re

n

a

v

ě d o m í:

2212 kontrolu pllrění usnesení Zastupitclstva Z 2 ] . zasedání.
2213 výběrové řízení a souhlasí se smlouvolt s dodavatelem stavebních prací firnou
Přececlrtěl ..oprava chodníku v Bolelouci", s tím Že bude zaslána na opl.avu ad\'okátní
kanceláři Ritter-Štastný a následně podepsána Stalostou městyse Vílězslavern Křesirrou.

Zastupitelstvo měst'r.sc Dub nad Moravou u k| á d á:
2215 kulturní komisi do příštíhozasedání zastupitelstva plovést anketu na vyuŽití pl'ostorll
stá\ajici budory ZŠr Bolc]ouci.

9.

Závěr

Na závěr poděkoval StaroSta měStyse Vítězs1av Křesina občanůnrza účasttra zasedátlí.
Jednání Zastupitelstva rněstyse Dub rrad N4oravou bylo ukot-rčeno v 20:15 hod.
Zapsala i zpracorlala: Háutlerová Ar-rdrea

Starosta V. Kr'esit.ra

Schválení ověřovatelé zápisu:

Alerra JeŽákor á

