Zápis
z25. zasedání Zastupitelstva Městyse Dub nad Moravou
konaného dne 9.4.2,014

Místo konání:

Přítomni:
omluveni:
ověřovatelé:
Zapisovatel:

Kulturně-společenskécentrum, začátek jednánív 18:00 hod.
dle prezenčnílistiny 7 člen.ůZli4..
Vítězslav Křesina, Tomáš Vystrčil
Soňa Rašková, Zdeněk Přecechtěl
Andrea Háutlerová.

PŤi zahájení zasedáni bylo přítomno 7 členůzastupitelstva městyse.

Zasedání zastupitelstva zahájil místostarosta městyse Dub nad Moravou Ing. Ivo Čečman.
Ztohoto jeďnánibyl pořízen zr,ukoý záznam,kteý je uschován na Úřadu městyse v Dubu nad
Moravou.

Program jednání:
1. Schválení programu zasedžni.
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse z minulého zasedání.
3. Schválení smluv o poskýnutí příspěvku neziskoým organizacím
4. Schválení smlour,y č. IP-12-8015567 se společno stí Čuz Distribuce o zŤízenívěcného

5.
6.
7

'

8.

břemene
Projednaní žáďostí o pronájem pozemku na parcele ě.20lI (18 m2)
Všeobecná rozpraYa
Návrh na usnesení
Závěr

1. Schválení programu zasedání:
Návrh přednesl místostarosta městyse Dub nad Moravou Ing. Ivo Čečmanapožádalo vyjmutí
boduč,.25l5 z programu jednání. Program jednání po provedené úpravě:
Program jednání:
1. Schválení programu zasedání.
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse z minulého zaseďžní.
3. Schválení smluv o poskytnutí příspěvku neziskovým organizacim
4. Schválení smlour,y ě. IP-12-8015567 se společno stí Čpz Distribuce o zŤízenívěcného
břemene
5. Všeobecná rozprava
6. Návrh na usnesení
7. Závět
Bylo hlasováno pro schválení změny programu jednání.
Pro návrh:

7 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů

Program zasedání byl jednomyslně schválen.
2512. Kontrola plnění usnesení zastupitelsfua z24. zasedání
Z24. zasedáníZastupitelstva Městyse Dub nad Moravou byly uloženy následující úkoly.

24l10b) - starostovi Městyse Dub nad Moravou provést revizi nájemní smlour,y v nájemním
býě byvalé ZŠBolelouc.
- uvolnění hlavního vchodu do budovy byvalé ZŠv Bolelouci s termínem nejpozději do
12.3.2014.

Místostarosta městyse Dub nad Moravou Ing. Ivo Čečman,sdělil všem přítomným, že došlo ve
stanoveném termínu k uvolnění vchodu do budovy ZŠv Bolelouci.
Dále sděluje, Že společně se zastupitelem Z. PŤecechtělem provedl prohlídku nájemního bytu
v budově byvalé ZŠv Bolelouci. Po ohledání na místě samém lze konstatovat, že užívané
prostory jsou v souladu s evidenčnímlistem, který je součástínájemní smlouvy.

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou: bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 24.
zasedání.
2513

Schválení smluv o poskytnutí příspěvku neziskovým organizacím

Místostarosta městyse Dub nad Moravou Ing. Ivo Čečmansdělil, že se jedná schválení smluv
týkajícíse poskýnutí příspěvku z rozpočtu městyse Dub nad Moravou těmto neziskovýrrn
organizacím:
- SDH Dub nad Moravou, zastoupený starostou SDH Dub nad Moravou p. Marcelem
Babuškem.
- TJ Sokol Dub nad Moravou, oddílkopané, zastoupená p. Josefem odstrčilíkem.
- TJ Sokol Dub nad Moravou, zastoupená Ing. Petrem Hanzlíkem.
- Rímskokatolická farnost Dub nad Moarvou, zastoupená P. Janem Kornekem.
- Junák Svaz skaufu a skautek Dub nad Moravou a Bolelouc, zastoupený p. Lubomírem
Vaňákem.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:
2513

smloury o poskytnutí příspěvku neziskovým organizacím.

Pro návrh: 7 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Schváleno.

Schválení smlouly č. IP_12_8015567 se společno sti
břemene.
Návrh předneslmístostarosta Ing. Ivo Čečman.
2514

čEZ Distribuce o zÍízenívěcného

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:
2514 smlour,u č. IP-12-801556] se společno stí ČEZ Distribuce o zŤízenivěcného břemene
Pro návrh: 7 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů

Schváleno.
2515 Všeobecná

rozprava.

Místostarosta Ing. Ivo Čečmarrpřednesl zápis komise prevence kriminality, která se sešla dne
3I.3.2014. V tomto zápíse komise doporučuje zúčastnitse dotačníhoprogramu olomouckého
kraje vtěchto fázícl:r:
1. podání Žádosti na doplnění kamerového systému KMDS
2. podari žádosti k příspěvku na nákup přístroje ke kontrole alkoholu v dechu, případně testry
na drogy
3. informace k činnosti oP a nákupu možnéhorybavení.
Komise PK doporučuje zastupitelstvu zúčastnitse moŽných dotačníchprogramů r,yhlášených
olomouckým krajem.
Místostarosta Ing. Ivo Čečmanpodal tedy návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:
2515 pověření komise prevence kriminality zastoupenou jejím předsedou p. Vaňrákem
zpracováním projektu dotačníhoprogramu olomouckého kraje pro soc. oblast pro rok 2014 a
dále schvaluje zpracování a podání Žádosti k prevenci kriminality - podporované investiční
aktivity dle bodu 1 a 4.
Pro návrh: 7 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Schváleno.
Paní Skopalová otevřela problematiku umístěď laviček po našíobci. Nelíbíse jí oponování, že
lavičky se neumisťuji z důvodu, že naše mládež na nich hlučía ničíje. Místostarosta přislíbil,
Že proběhne v rámci oprav chodníkůi umístěnílaviček po obci. Zastupitel Z. Přecechtěl
připomněl, že by se u laviček měli umístiti i odpadkové koše. Zastupitelka Ing. H. Urbanová
také podporuje umístění laviček.
Dále občanka p. Jiříčkovávznesla dotaz na zpracování oZY, kterou by se stanovila pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranstvi avymezení prostor pro volné pobíhrínípsů na uzemí
katastru Dubu nad Moravou. Upozornila taktéž,že by bylo vhodné umístění košůna
exkrementy po obci.
občanka p. Hradilová upozornila i na dalšípřípadné zpracování oZY, ýkajícíse regulace
hluku.
Zastupitelka Ing. Urbanová dále upozomila na slíbenou rekonstrukci bývalé ZŠv Bolelouci,
chce vědět,jaké byly v této věci učiněny kroky popř.,jestli proběhlojižnějaké výběrové Íízení.
Místostarosta Ing. Čečmanodpověděl, žev této věci koná patřičnéúkony starosta městyse.
Zastupitel Z. Přecechtěl přečetl žádost, která byla podána R. Hradilovou, J. Jiříčkovou a L.
Karolovou, na městys v Dubu nad Moravou dne 8.4.2074, ve které se mimo jiné žáďá o
přemístění knihovny do místnosti byvalé ředitelny a kabinetu. K tomuto Z.PŤecechtělpodotkl'
že tato výměna provést nelze, jelikoŽ prostory ředitelny a kabinetu má v řádném nájmu p.
Vynikalová, na které má platnou smlour,u. Dále musí bý zhotovena tádná projektová
dokumentace na zmiňované stavební úpravy prostor b;ivalé ZŠv Bolelouci.
Zastupitelka Ing. Urbanová opakovaně upozomila na jamí úklid po obci. Jedná se hlavně o
Ťádný úklid autobusové zastávky. Místostarosta Ing. Čečmanpřislíbil nápravu v této věci.

občan p. Faltus měl dotaz na obecního striížníkap. Hrabala ohledně OZY naudržovánípořádku
veřejnosti, jestli bude po schválení této lyhlášky mít pÍavomoc
zasiáhnout' obecní strážrrík odpověděl, že ano, když bude pIatná oZY a bude mít k dispozici
certifikované přístroje na měření'
Zastupitelka Ing. Urbanová se dotazuje, zďa-li byl již přidělen obecní bý nad Poštou.
Zastupitelka V. Sládkováap. Rašková odpověděla, že ano - na dobu určitou tří let'
občan Hruška upozornil na nevhodný, zchátralý stav nemovitosti po panu Živničkovi.
Paní Skopalová zve občany na konceft posádkové hudby, která se koná v 23.dubnu v 17'30
hod., v kostele očišt'ovanípanny Marie v Dubu nad Moravou'
občanka p. Hradilová upozomila na černou skládku u nemovitosti p. Živníčka.
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poskýnutí příspěvku neziskovým organizacím.

č. IP-12-8015567 se společno stí ČEZ Distribuce o zŤízenívěcného břemene'

pověření komise prevence kriminality zastoupenou jejím předsedou p. Vaňákem
zpracováním projektu dotačníhoprogramu olomouckého kraje pro Soc. oblast pro rok 2014 a
dále schvaluje zpracování a podání žádosti k prevenci kriminality _ podporované investiční
aktivity dle bodu 1 a 4.
Zastupitelstvo městyseDub nad
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12 Kontrolu plnění usnesení zastupitelstv a z 24. zasedání.

2517

Závěr

Na závěr poděkoval místostarosta městyse Ing. Ivo Čečmanobčanůmzauěastnazaseďání.
Jednání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou bylo ukončeno v 19:30 hod.
Zapsala i zpr acov ala: Háutlerová Andrea
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poskýnutí příspěvku neziskoým organízacím.
25t4 smloulu č. IP-12-8015567 se společno stí ČEZ Distribuce o zŤízeni věcného břemene.
2515 pověření komise prevence kriminality zastoupenou jejím předsedou p. Vaňrákem
zpracováním projektu dotačníhopťogramu olomouckého kraje pro soc. oblast pro rok 2014 a
dále schvaluje zpracovéní a podání žádosti k prevenci kriminality - podporované investiční
aktivity dle bodu 1 a 4.
o

Zastupitelstvo městyseDub

nadMoravou

2512 Kontrolu plnění usnesení zastupitelstv a

ber

z24.

e na

v ě d o m í:

zaseďfuls'.

*n'
starosta

fu

místostarosta

