Usnesení
ze 4. verejného zasedání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou
konaného dne 30.3 .2a11

Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e

:

4l1
4l5

Program 4. zasedání zastupitelstva
aby funkci B0ZP technika vykonávala Jitka Tolstova, bydliště Jeremiášova
433112,779 00 Olomouc.
416 aby dodavatelem stavební části projektu cyklostezky byla firma HORSTAV
Olomouc spol. s r.o.
4l8 návrh rozpočtu Městyse Dub nad Moravou pro rok 2011.
Zastupitelstvo stanovuje, že ve vydajové stránce rozpočtu nesmí byt prekročen
stanoven objem provozních a investičních v daj r dle jednotliv1 ch kapitol
schváleného rozpočtu V roce 2011. Změna v jednotlivych poloŽkách v dajťr
v rámci paragrafťr se povoluje kromě mzdovych vy7dajťr. Celkov1 objem
mzdovych poloŽek u jednotlivych paragrafťr nesmí b t prekročen, záměn a mezi
jednotlivymi mzdovymi poloŽkami je povolena. Pověrení starosty dIe jednacího
rádu provádět rozpočtovéopat ení do částky 200 tis.Kč zťrstává v platnosti.

4l9

pronájem obecních pozemkr]r na atrakce pri dubské pouti - firma LUNAPARK
Jaroslava Zapoměl z Brna _ dle predloŽené Žádosti.
4110 nájemní smlouvu mezi Městysem Dub nad Moravou a Římskokatolickou
farností Dub nad Moravou na pozemek parc.č. 2011, k.Ú' Dub nad Moravou, Za
Účelem vybudování sportovního hriště, cca 6m2.
4l1'| financování z vlastních zdrojťr na zahájení stavební akce: Moravská stezka na
Území oRP olomouc, k.Ú' Dub nad Moravou, po dobu její realizace V roce 2011
V max' v;iši 4.785 218,_Kč.
4112 smlouvu mezi Městysem Dub nad Moravou a VEoLlA Transport ohledně
dopravní obsluŽnosti. Doplatek činí266 900,- Kč.
4t13 Žádost o navyšení o 1 Žáka v ZŠDub nad MoraVoU.
4t14 stočnépro rok 2011 ve vyišl 400,-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občany
napojené na gravitačníjednotnou kanalizaci a ve v1iši 290,-Kč včetně DPH na
osobu a rok pro občany napojené na t|akovou kan alizaci s uzav enou smlouvou
o odvádění odpadních vod s UM Dub nad Moravou.
4115 v ši prídělu do sociálního fondu 36 000,_Kč.

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

4l2

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva ze 2. zasedání, bod
4116 zprávu predsedy kontrolního vyboru.
4117 zprávu stráŽníka obecní policie Dub nad Moravou.

Zastupltelstvo městys e zamítá:

4l3

2114.

odměny zastupitelŮrm od voleb 2010 do 2. zasedání, konaného dne 15.12.2010'.
pro člena zastupitelstva částka ve vyši 360,- Kč.
Zastupitelstvo městyse neschvaluje:
414 aby funkci stavebního dozoru vykonával lng.František Dohnálek, bydliště
Sokolská 259 , 7 83 75 Dub nad Moravou.

Zastupitelsfuo městyse ruší:
Usnesení 3l3 ze dne 11.2.2011. (3/3 odměny zastupitel m od voleb 2010 do 2.
zasedání, konaného dne 15.12.2010: pro čIena zastupitelstva částka ve v ši 360,Kč)

Zastupitelstvo městyse ukládá:
Finančnímuvyboru: k bodu 4l8 - čerpáníučelovych dotací za období 2010, stav
závazkťl a pohledáVek, stav financí na uctu , zpracování dotačníchsmluv pro rok
2011.

starosta

místostarosta

