zapts
l
ze 4' zasedání Zastupitelstva Městyse Dub nad Moravou
konaného dne 30.3. 2011
Místo konání:

Kulturně-společenské cerrtrum, začátek jednání v 18:00 hod.

ovatelé:
Zapisovatelka"
Hosté:

Dr.Josef Fryš, ZdeněkP ececlrtěl
Andrea Háutlerová

P ítomni.'
ově

dle prezenčrrílistiny 7

člen ZM

pan Ing. Kuda

PÍi zahÍl1ení zasedání bylo p ítomno 7 členri zastupitelstva městyse.
Paní JeŽáková Alena a MtIDr. Sládková Vladimíra omluvena.
Zasedání zaháj1l starosta Vítězslav K esina, z drivodu nemoci p edal vedení 4. zasedání Zastupitelstva
městyse Dub nad Moravou, které dále vedl zastupitel pan Ivo Čečman.

Ztoho jednání byl poiízen audiovizuáIní záznam, ktery je uschován na Ú adu městyse v Dubu nad
Moravou.

Program jednání:
1. Sclrválení programu zasedání.
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minuléh o zasedání.
3. Revokace usneseni č,.3l3 ze zaseďání zastupitelstva dne 1 1.írnora 2ur.
4. Schválení odborné fi.my na zabezpečení inženyrskéčinnosti investora - vykon.
technického dozoru p i realizaci projektu: Moravská stezkanailzemí oRP
oiomouc, k.íl. Dub nad Moravou.
5. Schválení odborné firmy na zabezpečení inženyrskéčinnosti investora koordinátoraBoZP p i realizaci projektu: Moravská stezka na Území oRP
Olomouc

,

k.

.

Dub nad Moravou.

6. Schválení zhotovitele na stavbu: Moravská

stezka na uzemí oRP olomouc
Dub nad Moravou.
]. Schválení dodavatele stavebních prací na akci: Úspo.a energie - zŠoub
nad Moravou _ 2. etapa zateplení fasády.
8. Schválení rrávrhu rozpočtu Městyse Dub nad Moravou pro rok 201l.
9. Schválení pronájmu obecních pozemk na atrakce p i dubské pouti.
10. Schválení nájemrrí smlouvy mezi Městysem Dub nad Moravou a Římsko _
katolickou farností Dub nad Moravou na pozemek p.č.2011za čelem
rybudování sportovního h iště, cca 6 m2.
1 1. Schválení financování z vlastních zdrojri na zahájení stavební akce: Moravská
stezka nauzemí oRP olomouc k. . Dub nad Moravou.
',
12. Schválení smlour,y mezi městysem Dub nad Moravou a VEoLIA.
TRANSPORT ohledně dopravní obslužnosti. Doplat ek 266.900,- Kč.
13. Schválení žádosti ZŠDub nad Moravou _ r,"jimky z počtu Žáktr- navyšenío 1 Žáka.
14. Schválení vyše stočného.
15. Schválení vyše soc. fondu 36.000,_ kč.
16. Zpráva p edsedy kontrolního vyboru.
77. Zpráva stráŽníka obecní policie.
18. Rozprava člen zastupitelstva k projednávanym bod m programu.
19. Rozprava občanri k projednávanym bod m programu'
20. Všeobecná rozprava.
,

21 .

k.

.

Návrh na usnesení.

22. Závěr

\

1. Schválení programu zasedání:
Návrh p edrresl Ing. Ivo Cečman.
P edloženy program zasedánibyIzkrácen o bod č. 7:
Sclrválení dodavatele stavebníclr prací na akci: Úspo.a energie
zateplení fasády.

-

ZŠDub nad Moravou

-

2.

etapa

Body:
- 18. Rozprava člen zastupitelstva k projedn ávanym bodrim programu.
- 19. Rozprava občan k projedrrávanym bodrirn programu.
budou zatazeny ihned po projednáníkaŽďého bodujednání,jak upravujejednací ád.
Program zasediní,po vyše uvedené Írpravě, byl jednomyslně schválen.

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z2. zasedání
_ Akce Revitalizace Pusty v Boleloucioo
,, bod 2ll4 ze 2. zasedání zastupitelstva
ve kterém bylo uvedeno,Že nedodělky budou odstraněny do
p
dodavatele,
zátpis
od
Starosta ednesl
p
edseda korrtrolního vyboru pan Z. P ecechtěl. P ednesl názor
30.4.2011. Na toto oznámení reagoval
k akci Pusty, kdy po prostudování dostupné dokumentace a kontrolní prohlídky na místě samém, zjistil
vady a nedodělky.
Pan Ing. Kuda částečně zd vodnil odchylky od privodní schválené projektové dokumentace.

3. Revokace usnesení č.3/3 ze zaseďání zastupitelstva dne 1l.rínora 2011'
odměny zastupiteltim od voleb 2010 do
zastupitelstva částka ve vyši 360'- Kč.

2.

zasedání, konaného dne l5.12.2ar0:

pro

člena

Pro návrh: 4 hlasy, zdrželo se: 3 hlasy' proti: 0

Zamítá se.

Zastupitelstvo městyse rušíusnesení č.3 ze3. zasedání dne LL.2.20I1z
Usnesení 3l3 ze dne 1l.2.2011. (3/3 odměny zastupitel m od voleb 2010 do2. zaseďání, konaného
dne 1 5.12.2010: pro člena zastupitelstva částka ve vyši 360,- Kč).
Pro návrh: 7 hlas , zdrželo se: 0, proti: 0

4. Schválení odborné firmy na zabezpečeníinžen 'rské činnosti investora _ v kon
technického dozoru p i realizaci projektu: Moravská stezka na rÍzemíoRP
Olomouc o k. . Dub nad Moravou.

Návrh p ednesl p edseda vyběrové komise p. Hruška.

Yítězvyběrového Íízeníze ďne 2I.2.2011- pan Ing. František Dohnálek, bydliště Sokolská 259,
783 15 Dub nad Moravou, cenová nabídka 69.500,-Kč.
Pro návrh: 4 hlasy, zdrŽelo se: 3 hlasy, proti: 0
Neschváleno.

5. SchváIení odborné Íirmy na zabezpečeníinžen rské činnosti investora _
koordinátora B0ZP p i realizaci projektu: Moravská stezka na rÍzemíoRP
Olomouc o k. . Dub nad Moravou.

Návrh p ednesl p edseda vyběrové komise p. Hruška.

Yítěz vyběrového ízeníze dne 2r.2.2011_ paní Jitka Tosltova' bydliště Jeremiášova 433l12, ]]9
00 olomouc, cenová nabídka: 44 400'-Kč.
Pro návrh: 7 hlasťr, zdrželo se: 0, proti: 0
Schváleno.

6. Schválení zhotovitele na stavbu: Moravská stezka na zemí oRP olomouc, k.ri.Dub nad
Moravou

Návrh p edrresl p edseda vyběrové komise p. Flruška.

Yítěz vyběrového ízeníze dne 16.3.2011- fa Horstav olomouc spol. S r.o.' na základě cenové

nabídky 4 r99 091,-Kč.

Pro návrh: 7 hlasri, zďrželo se: 0' proti: 0
Schváleno.

8. Schválení návrhu rozpočtu Městyse Dub nad Moravou pro rok 20t1.
Návrh p edložil p edseda finančníhovyboru p. Ing. Ivo Čečman.
Zastupitelstvo stanovuje, Že ve lydajové stránce rozpočtu nesmí by.t p ekročen stanoveny objem
provozních a investičníchqfdajri dle jednotliqich kapitol schváleného rozpočtu v roce zan. Změna
v jednotliq ch položkách vydajťr v rámci paragrafri se povoluje kromě mzdovych qidaj . Celkoq
objem mzdovych položek u jednotlir,ych paragrafri nesmí by{ p ekročen' záměna mezijednotlivymi
mzdovymi položkami je povolena. Pově ení starosty dle jednacího ádu provádět rozpočtovéopat ení
do částky 200 tis.Kč zistáváv platnosti.
V následné rozpravě zodpověděl dotary zastupitelri Dr. Fryše, Ing. Urbanové a občana Hrušky.
Pro návrh: 7 hlasri, zdrželo se: 0, proti: 0
Schváleno.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
Finančnímuqzboru: kbodu 4l8 - p edložit zastupitelstvu čerpáníirčelovych dotací za období2OIO,
sÍav závazkŮ a pohledávek, stav financí na ričtu azpracování dotačníchsmluv pro rok 2011.
Termín: do p íštíschrize zastupitelstva.

9. Schválení pronájmu obecních pozemkri na atrakce p i dubské pouti.

Návrh p edložil místostarosta Ing. Dohnálek.

Stanislav Fink, Mikulčice cena 145.000,- Kč
Jaroslava ZapoměI zBrna cena 210.000,- Kč
Bohuslav Nouy, Újezd u Brna cena l70.000,-Kč
pronájem obecních pozemkťr na atrakce p
zBrna - dle p edloženéŽádosti.

i

dubské pouti

_ firm'a LLINAPARK Jaroslava ZapoměI

Pro návrh: 7 hlasri, zdrŽelo se: 0, proti: 0
Schváleno.

10. Schválení nájemní smlouly mezi Městysem Dub nad Moravou a Římsko * katolickou
farností Dub nad Moravou na pozemek p.č.20ll za ričelem vybudování sportovního h iště, cca 6
m'
Návrh p ednesl starosta městyse: pronájem bude dočasny' po dobu projektu a to 5 let (udržite1nost
projektu)' kdy p i kolaudaci dojd e k zaměení a p esnému určením' . Po uplynutí nájemní doby, bude
vyhotovena smlouva věcného b emene nebo nabídnut symbolicky odprodej.
Pro návrh: 7 hlasri, zdrželo se: 0, proti: 0
Schváleno.

11. Schválení financování zvlastních zdrojri na zahájení stavební akce: Moravská stezka na
zemí oRP olomouc o k.tí. Dub nad Moravou

\

Návrh p edložil místostarosta Ing. Dohnálek.

Financování projektu ,,Moravská stezka Na írzemíoRP olomouc. k.ťl. Dub nad Moravou." po dobu
jelro realizace V roce 20Il v maximální q ši 4 785 218,- Kč a to r1''člerrěním vlastníclr zdroj rozpočtu
obce ve vyši 4 ]85 218,- Kč.
Pro návrlr: 7 hlasri, zdrŽelo se: 0, proti: 0
Schváleno.

12. Schválení smlouly mezi městysem Dub nad Moravou a
dopravní obslužnosti. Doplatek 266.900,- Kč.
Návrh p edložil Ing. Ivo Cečman.

VEoLIA TRAI\SPORT

ohledně

Pro návrh: 5 hlasri, zdrže\o se: 2 hlasy, proti: 0
Schváleno.
L3. Schválení žádosti

zŠnun nad Moravou - v jimky z počtu žák _ nav'šenío 1 žátka

Návrh zdrivodnil Dr. Fryš.
Pro návrh: 7 hlasri, zďrželo se: 0, proti: 0
Schváleno.
14. Schválení vyše stočného
Návrlr p edložil místostarosta Ing. Dohnálek.

stočnépro rok 20Il ve vyši 400.-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občany napojené na gravitační
jednotnou kanalizaci a ve vyši 290.-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občany napojené na tlakovou
kanalizaci ,s uzav enou smlouvou o odvádění odpadních vod s Únn Dub nad Moravou.

občan Hruška vznesl námitku, že nesouhlasí se stanovenou částkou qyš" stočného,jelikož tlaková
kanaltzace má vyššírdržbu.
Pro návrh: 7 hlas , zdrželo se: 0, proti: 0
Schváleno.
15. Schválení vyše soc. fondu 36.000' kč.
Návrh p edložil Ing. Ivo Cečman.

Návrh dotace fondu na rok 20LI celkem 36.000'-.
Starosta uvedl, že se jedná o p íplatek zaměstnanc m ri adu městyse Dub nad Moravou na stravování.
Pro návrh: 7 hlas , zdrŽelo se: 0, proti: 0
Schváleno.
16.

Zpráva p edsedy kontrolního vyboru

viz. bod 2.
t7. Zpráva strážníka obecní policie

Stručny r.ytah jeho vystoupení je uveden v Dubském zpravoďaji.
20. Všeobecná rozprava
21. Návrh na usnesení

22,

Závěr

P ipomínka občanri (p. Tesa ík): tnezi Trafikou a dětskym
Moravou se propadá chodník, Žádá se náprava.

lr ištěm na ulici Tyršova v Dubu nad

Na závěr poděkoval starosta rně9tyse občanťlrrrza uč,ast na zaseďání.
Jednání Zastupitelstva městyse Dub rrad Moravou bylo ukončeno ve 20:50 hod.
Zapsala i zpracovala: Háutlerová Andrea

e-*g

Starosta V.

K

esina

Sclrválerrí ově ovatelé zápisu:
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P ecechtěl Zdeněk
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Dr.Josef F.yš

