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ze 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Dub nad Moravou
konaného dne 8.6. 2011
Místo konání:
P "ítomni:

Návrhová kontise:

ově ovatelé:

Zapisovatelka:
Hosté:
PŤ'i

Kulturně-společenské centrutn, začátekj ednání v
dle prezenčnílistiny 9 členťrZM
MUDr. V. Sládková, Z. P ecechtěl
Dr. Josef Fryš, Zdeněk P'ecechtěl
Andrea Háutlerová
Ing. Losert Stanislav

1

8

:

00 hod.

zahájení zaseďání bylo p ítomno 9 čIenri zastupitelstva městyse.

Zasedání zaháj1lstarosta městyse Dub nad Moravou VítěZSlav

K

esina.

Ze zdravotních drivodri musela zastupitelka MUDr. V. Sládková opustit v 18:40 hod. jednáni
měsťyse a to po projednaném a odhlasovaném bodu č.6.

zastupitelstva

Ztohojednání byl po ízen audiovizuální záznam,ktery je uschován na Úradu rněstyse v Dubu nad Moravou.
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu zasedáni

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
Schválení stavebního dozoru na cyklostezku
Schválení smlour,y s dodavatelem cyklostezky

Schválení smlouvy s dodavatelem zateplení ZŠ
Schválení smlouvy s dodavatelem rekonstrukce Čov
Schválení závěrečného čtu Městyse Dub nad Moravou
Schválení rozpočtového opat ení
Vyjád ení ke změně stavby p ed dokončením- terénní ripraly obora Bolelouc
10. Schvá|ení zpracování rizemního plánu Magistrátem města olomouce
1 1. Schváleni záměru prodeje prostor po Českéspo itelně, a.s.
12. Schváleni záměru prodeje prostor ordinace po MUDr. Šuavském
l3. Schválení navyšení vyběrové komise o dva členy
14. Schválení smlouvy o zŤízenívěcného b emene p i stavebních ripravách NNk
v k.ri. Dub nad Moravou
15. Všeobecnározprava
16.

Návrh na usnesení

17. Závěr

1. Schválení programu Zasedání:
Návrh p ednesl starosta městyse Dub nad Moravou.
P edloŽeny program zasedání byl rozšíen o bod 3. schválení dotačních smluv, ktery byl dodatečně zaÍazen do
programu jednání na Žádost zastupitele Dr. Fryše.
Dochází tedy ke změně číslováníprogramu jednání a to následovně:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
3. Schválení dotačníchsmluv
4. Schválení stavebního dozoru na cyklostezku
5. Schválení smlouvy s dodavatelem cyklostezky
6. Schválení smlouvy s dodavatelem zatep|eni ZŠ
7. Schválení smlouvy s dodavatelem rekonstrukce Čov
8. Schválení závěrečného ričtu městyse Dub nad Moravou
9' Schválení rozpočtového opat ení
10. Vyjád ení ke zrněně stavby p ed dokončením- terénní ripraly obora Bolelouc

11.
12.
13.
14.
15.

Schvá7eni zpracování zemního plánu Magistrátern města olomouce
Schváleni záměru prodeje prostor po Českéspo itelně, a.s.
Schváleni zitměru prodeje prostor ordinace po MUDr. Šuavském
Schválení navyšenívyběrové komise o dva člen1'
Schválení smlouvy o zŤízenívěcného b emene p i stavebních ripravách
v k.ri. Dub nad Moravou

NNk

16. Všeobecnározprava
17. Návrh na usnesení
18. Závěr

Program zasedání, po vyše uvedené ripravě, byl jednomyslně schválen.

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání

Ing. Ivo Čečman- p edseda finančního vyboru, p ednesl čerpáníričeloqzch dotací za období 2010, stav závazkfr
a pohledávek, stav financí na čtu, zpracování dotačníchsmluv pro rok 2011.

V pauze tohoto bodu administrátor vyběrovych ŤízeníIng. Losert Stanislav p ednesl problematiku k akci
Moravská stezka nauzemí oRP olomouc'

k. . Dub

nad Moravou.

Zastupitelstvo Městyse: bere na vědomí

3. Schválení dotačníchsmluv
Na návrh zastupitel Dr. Fryše a Z. PÍecechtěla bude provedena změna ve všech dotačníchsmlouvách a to
následovně:

Bude nallrazena p vodní věta ,,Městys Du.b nad Morallou poslq;tne do 30

finančníp

íspěvek... ... "

za větu: Měs|ts Dub nad Morayou poslq,tne do 30
finančníp íspěvek... ..... " .

dn

dn

od poslqt|71tl|í této smlouv'

od schválení dotačnísntloul,y zastupitelsNem ntěsfi'se

dále pak věta: ,, Poslq,tnutí p íspěvku bylo schváleno v rozpočtu na ve ejném zasedání dne 30.3.20] ] "
za větu: ,, Dotační smlouva byla schválena zastupitelstvem měsíyse dne B. čelllna 20] ] "
Dále pak termín dokladování dotace byl posunut o 1 měsíc a to do 31.1.2012 (viz bod 6. - povinnosti smluvních
stran).

Pro návrh: 9 hlasy, zdrŽelo se: 0 hlasťr, proti: 0 hlasri
Schváleno.

4. Schválení stavebního dozoru na cyklostezku

Stavební dozor - pan Ing. František Dohnálek, bydliště Sokolská259,
783 75 Dub nad Moravou, cenová nabídka 69.500,-Kč.

Pro návrh: 7 hlasy, zdrže|o se: 2 hlasy' proti: 0 hlasri
Schváleno.
5. Schválení smlouvy s dodavatelem cyk|ostezky
S r.o.' Tovární 4tA,772 00 olomouc

Firma HORSTAV olomouc, spol.

Pro návrh: 9 hlas , zdrŽe|o se: 0, proti: 0
Schváleno.

6. Schválení smlouvy s dodavatelem zateplení Zš
Firma CARMAN, a.s. U Pily 918, 783 91 Uničov
Pro návrh: 8 hlasťr, zdrŽelo se: 0, proti: 0
Schváleno.
7. Schválení smlouvy s dodavatelem rekonstruxce

čov

Zastupitel Ing. F. Dohnálek sdělil prriběh vyběrovym ízenímavitěze r,yběrového Ťízeni - firma EKOPROGRES
Hranice, a.S.' cenová nabídka této firmy činí998.370,- Kč včetně DPH. Po totnto sdělení následovalo sclrválení
smlouvy s dodavatelem ato:
Firma EKOPROGRES Hranice, a.s., t . 1.rnáje 1013174,153 01 Hranice
Pro návrh: 8 hlasťr, zdrŽe]o se: 0, proti: 0
Schváleno.
8. Schválení závěrečného ričtu městyse Dub nad Moravou.
P edseda finančníhovyboru Ing. Ivo Čečrnansdělil, Že závěrečny ričet městyse byl ádně vyvěšen v zákonné
lhlitě na ri ední desce rněstyse i zplisobem urnoŽ ujícídálkovy p ístup. P ečetl jeho obsah a na závěr sdělil

vysledek zprávy auditorky ze dne

9 .5

.2011 ,

kdy z jeji strany nebyly

zj

ištěny žádnéchyby a nedostatky.

Pro návrh: 8 hlasri, zdrŽelo se: 0, proti: 0
Schváleno bez vyhrad.

9. Schválení rozpočtovéhoopat ení
P edseda finančníhovyboru Ing. Ivo Čečmansdělil, Že se jedná o schválení rozpočtového opat ení na červen
20Il - stavební práce zŠpub nad Moravou.
Pro návrh: 8 hlasri, zdrželo se: 0' protí: 0

Schváleno.
10. vyjád ení ke změně stavby p ed dokončením_ terénníripravy obora Bolelouc
Zastupitelka Ing. Urbanová H. vznesla dotaz ohledně roku 20l0, kdy byl zaznamenán značny nárťrst dopravy
zP erova, ktery se tykal terénních riprav obora Bolelouc. Tento dotaz byl smě ován na zdejšístavební ri ad a
ďáIe Žádala rysvětlení' jak je nastartován proces EIA, v souvislosti s tímto problémem terénníchriprav. Dále pak
poŽadovala osvětlit změnu stavby p ed dokončením,kdy byl stanoven zdejšímstavebním ri adem termín
dokončenírn 31.12.201 1 a novy návrh projektanta a investora k projednávané změně stavby p ed dokončením
stanovuje prodlouŽení o dalších10 let.
V1'světlení podala A. Háutlerová ze stavebního ri adu Dub nad Moravou.
Zastupitel Dr. Fryš vznesl dalšídotaz ohledně kanaIizačních šachet' které by se měly v drisledku těchto naváŽek

zvednout.

Slovo dostal investor p. Hlávka: dejte do zápisu, Že opravu šachet kanalizace a vyristění kanalizace na obecní
pozemek provedu na vlastní náklady.
Proti návrh: odsunutí na p íštíjednání zastupitelstva
Pro: 7 hlas , zdrželo se: 0, proti:
Schváleno.

1

11. Schválení zpracování rizemního plánu Magistrátem města olomouce

zpracování rizemního plánu Magistrátem města olomouce a to

1.vsouladusust.s6odst.5písm.a)zákona183/2006Sb.,otÍzemnímplánov níastavebnímádu,veznění
pozdějších p edpis (stavební zákon) rozhodnutí o po ízenítizemního plánu Dub nad Moravott,
2' v souladu s ust. s 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost o po ízeníÚp out nad Morayou Magistrátem
města olomouce.

určuje:

vsouladusust'$6odst.5písm.f)stavebníhozákonavevazběnaust.$47odst.]a4,$49odst.

Ia$53

odst 1);
pana Ing. Františka Dohnálka, bytem Sokolská 259, 7B3 75 Dub nad Morayou zastupiteletn pro spolupráci s
po izovatelem ÚP Dub nad Moral,ou.

Pro návrh: 8 hlasťr, zdrŽelo se: 0 hlasri' proti: 0 hlas
Schváleno.
12. Schválení záměru prodeje prostor po Českéspo itelně, a.s.
Starosta městyse zdrivod uje' proč by bylo dobré prodat tyto prostory po Českéspo itelně' a.s.

Pro návrh: 8 hlasťr, zdrželo se: 0 hlasťr' proti: 0 hlasri

\

Schváleno.
13. Schvá|ení záměru prodeje prostor ordinace po

MUDr. šu avském

Pro návrh: 8 hlasri, zdrŽe|o se: 0, proti: 0
Schváleno.
14. Schválení navyšení v běrové komise o dva členy
byl dán návrh na tyto nové členy:

Kryštof Karel
Ježáková Alena

Pro návrh: 8 hlasri, zdrŽelo se: 0, proti: 0
Schváleno.
15. Schvá|ení smlouvy o

z

ízenívěcného b emene

v k.ri. Dub nad Moravou

p i stavebních ripravách NNk

Pro návrh: B hlas , zdrŽelo se: 0, proti: 0
Schváleno.
16. Všeobecná rozprava
P. Skopalová p ednesla problematiku ohledně donášky oběd pro staršía nemohoucí občany, chce navrhnout

směrnici k této problematice.

Místostarosta a starosta městyse poděkoval p. Hruškovi za ádné vedení vyběrové komise.
17. I\ávrh na usnesení
18.

Zál,ér

Na závěr poděkoval starosta městyse občanrim zaučasÍnazasedání.
Jednání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou bylo ukončeno ve 20:00 hod.
Zapsala

i zpracov ala: Háutlerová Andrea

Starosta V.

K

esina

Schválení ově ovatelé zápisu:

P ecechtěl Zdeněk

Dr.Josef Fryš

\

Usnesení
z 5. ve ejnérho zasedán i Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou
konaného dne 8.6.2011
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou s c hva lu j e:
5l1. program 5. zasedání zastupitelstva městyse Dub nad Moravou
5l3. dotačnísmlouvy pro rok 201I
sl1. aby funkci stavebního dozoru na cyklostezku vykonával Ing. František
Dohnálek, bydliště Sokol ská 259 , 7 83 7 5 Dub nad Moravou
5/5. smlouvu s dodavatelem cyklostezky - firma HORSTAV Olomouc, spol.
S r.o.' Tovární 41A,772 00 olomouc
516. smlouvu s dodavatelem zateplení ZŠDub nad Moravou - CARMAN, a.s,
U Pily 91B, 783 91 Uničov
5l7. smlouvu s dodavatelem rekonstrukce Čov Dub nad Moravou EKOPROGRES Hranice, a.s., t . 1. máje I073l74,753 01 Hranice
5/8. závérečnyčet bez vybtaď
5l9. rozpočtovéopat ení
sllJ.. zpracování uzemního plánu Magistrátem města olomouce a to
1. v souladu s ust. $ 6 odst' 5 písm. a) zákona ]83/2006 Sb., o uzemnínl plánov

ní a

stavebnínt ádu, ve znění pozdějších p"edpis (stavební z kon) rozhodnutí o
po ízenítÍzenlníhoplánu Dub nad Moravol,t,
2. v souladu s ust. $ 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost o po.ízeníÚp Dub nad
tr[crc,;ott Magistr átenl nlě sta olomouce.

určuje:

vsouladusust.$6odst.5písru.J)stavebníllozákonavetlazběnaust.s47odst'la4,$
49 odst. L S 53 odst l);
pana Ing. Františka Dohnálka, bytem Sokolská 259, 7B3 75 Dub nad Moravou
zastupitelem pro spoluprťici s po izovatelem Úp nrn nad Moravoll.

5lÍ2. záměr prodeje prostor po Českéspo itelně, a.s.
5/13. záměr prodeje prostor ordinace po MUDr. Šuavském
5lI4. navyšení v1iběrové komise o dva členy a to:
- Kryštof Karel
- Ježáková Alena
5/15. smlouvu o zÍízenívěcného b emene p i stavebních rípravách NNk
v k.ri. Dub nad Moravou

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou be

re

n

a vě

d o m í:

5l2. kontrolu plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání

ZastupiteIstvo městyse Dub nad Moravou

p

e

s

ouvá:

bod č. 5/L0. ,,vyjád ení ke změně stavby p ed dokončením - terénnípravy obora Bolelouc "
na p íštíjednání zastupitelstva městyse Dub nad Moravou.
f.'l

starosta

tr'ik
&le
A\t

ť/\

,ffi;

7

místostarosta

