Zápis ze 3. zasedání ZM 11.2.2011
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Kulturně-společenské centrum, začátek jednání v '17:00 hod.
člen ZM
MUDr' V. Sládková, Z. P ecechtěl
lng. Čečmanlvo, Zdeněk P ecechtěl
Háutlerová
lng. Losert Stanislav
dle prezenčnílistiny 9

P izahájenízasedání bylo p ítomno 8 členri zastupitelstva městyse.
Paní JeŽáková Alena omluvena, dostavila se na zasedání zastupitelstva v 17:25 hod' Bylo tedy tímto
okamŽikem p ítomno všech 9 člen zastupitelstva.
Program:
'l. UstanovenÍ komise pro v běrová izení
2. Dodateěné schválení odměn člen zastupitelstvaza rok 2010
ad í) Program zasedání:
Návrh paní lng. Urbanové H.: dát do programu body dle schváleného jednacího ádu, které jsou jeho
nedílnou souěástí. Vznesla námitku na nedodrŽení schváleného jednacího ádu. Tato byla dne7.2'
2011, se temi nečiteln1 mi podpisy, p edána dne 7'2'2011 paní JeŽákovou paní matriká ce Evě
Dohnálkové, zaměstnankyni Ú adu městyse v Dubě nad Moravou.
Námitka ze dne 7.2.2011 obsahuje: p i svolání 3. zasedání zastupitelstva není dodrŽeno ustanovení
jednacího ádu, a to: čl. 4 odst.6, Čt. 0, oost. 8,9, Čl. 11.

Pan lng. František Dohnálek vysvětlil, na jakém základě byla tato pozvánka na 3. zasedání
zastupitelstva rozeslána. Byla provedena telefonická konzultace s Ministerstvem vnitra, kdy tato
pozvánka byla shledána bezchybnou.
Hlasováno:
Proti návrhu: 5 hlasťr

Pro návrh: 4 hlasy

ZdrŽelo se: 0

Návrh lng.'lvo čeěmana: odsouhlasit dnešní program, tak jak byl rozeslán.
Hlasováno:
Proti návrh u: 4 hlasy

Pro návrh: 5 hlasťl

ZdrŽelo se: 0

V 17:30 hod. opustili zasedání zastupitelstva tito zastupitelé: JeŽáková Alena' Mrázek František, Dr.
Fryš Josef, lng' Urbanová Hana.

Určenídruhého ově ovatele zápisu, jelikoŽ pan Dr' FryŠ, jakoŽto druh ově ovatel zápisu, zasedání

opustil.

Návrh:

druh17m

Proti návrhu: 0

ově ovatelzápisu zvolit: lng' lvo Čeěmana
hlast]t

Pro návrh: 5 hlasťr

ZdrŽelo se: 0

Host p ednesl problematiku: Cyklostezka v k.tl. Dub nad Moravou, ohledně získánídotace z EU.
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ad 2)Ustanovení v1iběrové komise:
Návrh:
1)

Hruška Lubomír - p edseda

2) tng.

čečmanlvo - čIen komÍse

3) lng. Flek SÍaníslav- čIen komise

4)P ecechtěI Zdeněk - člen komise
5l Sťavební dozar-dle vyběrového ízení- člen kamÍse
Hějutlerová Andrea

- náhradník komise

HIasováno:
Pro návrh: 5 hlasťl

Proti návrhu: 0 hlasťt

ZdrŽelo se: 0

ad 3,)Dodatečnéschválení odměn člent} zastupitelstva za rok2010:

Návrh: doplatit odměny zastupitel m od voleb 2010 do 2. zasedání, konaného dne 15.12.2010: pro
člena zastupitelstva 360,- Kč.
Hlasováno:

Pronávrh=4hlasy

Proti návrhu: 0 hlasťr

Zdrželo se: 1 hlas

7ávěr:
Na závěr zasedání poděkoval starosta městyse občan m

za

čast na zasedání'

JednáníZastupitelstva městyse Dub nad Moravou bylo ukončeno v 18:15 hod.
Zapsala i zpracovala: Háutlerová Andrea

Starosta V. Kresina

Schválení ově ovatelé zápisu
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