Zápis
z 6. zasedání zastupitelstva městyse Dub nad Moravou
konaného dne 2o.7. 2011
Místo konání:

Pt'ítomni:
Návrhová kontise:
ově ovatelé:
Zapisovatelka:
Hosté:

Kulturně-společenské centrum, začátekjednání v 18:00 hod.
dle prezenčnílistiny 7 člentl ZM
MUDr. V. Sládková, Z. P ecechtěl
Dr.Josef Fryš, Zdeněk P ecechtěl
Andrea Háutlerová
Ing. Alexandra Snopková - ČpsrÝ PROJEKT - poradenství, s.r.o.

P i zahájeni zasedání bylo p ítomno 7 členri zastupitelstva městyse.
Nep ítomni a omluveni: MUDr. Sládková V., Ing. Ivo Čečman.
Zasedáni zahájil starosta městyse Dub nad Moravou Vítězslav

K

esina.

Ztohojednání byl po ízen zvukovy záznam, ktery je uschován na u adu městyse v Dubu nad Moravou.
Program jednání:

1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedáni
3. Schválení smlouvy o poskytování sluŽeb na akci obnova krajinn ch struktur
4. Všeobecnározprava
5. Návrh na usnesení
6. Závěr

1. Schválení programu Zasedání:
Návrh p ednesl starosta městyse Dub nad Moravou.
P edloženy program zaseďání byl rozšíen o bocl 4. Schválení p idělení obecního byu: Náměstí 94, v Dubě nad
Moravou

a to panu

Michalu Voštinkovi, byem U Mlynského potoka 47,Dub nad Moravou

Dochází tedy ke změně číslováníprogramu jednání a to následovně:
1' Schválení programu zasedání
2' Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedáni
3' Schválení smlour,y o poskytování sluŽeb na akci obnova krajinnych struktur
4' Schválení p idělení obecního bytu: Náměstí 94, Dub nad Moravou a to panu Michalu Voštinkovi, bytem

U Mlynského potoka 47,Dub nad Moravou
5. Všeobecnározprava
6. Návrh na usnesení
7

'

Závěr

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

- ČpsrÝ PRoJEKT-poradenství, s.r.o, která zdrivodnila problematiku
Úspona
ENIERGIE zŠout nad Moravou a zodpověděla následné dotazy
-

Vystoupil host Ing. Alexandra Snopková
opoŽděného financování projektu
spojené s touto problematikou.

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
Na návrh zastupitele Dr. Fryše bude konání 7. zasedání zastupitelstva městyse Dub nad Moravou v Bolelouci.

Body kontroly plnění usnesení z 5. zasedáni zastupitelstva městyse Dub nad Moravou se p esouvaji na
zmi ované 7. zasedání zastupitelstva městyse Dub nad Moravou.
Zastupitelstvo městyse: bere na vědomí

3. Schválení smlouvy

o poskytování služeb na akci obnova krajinn1 ch struktur
Ing. Flek p ednesl problernatiku akce obnova krajinnych struktur.
Na Žádost zastupitele dr. Fryše došlo k ripravě a doplnění smlouvy a to v následujících bodech:
17.2....., dodatek ke smlouvě schvaluje zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou.
18'3.....byla sepsána s obcí Dub nad Moravou.....

Dále bylo poŽadováno na dnešním zasedání zastupitelstva zastupitelem dr. Fryšem, aby bylo do smlouvy
doplněno: ve věcech technick}lch oprávněn k jednání: Ing. Flek Stanislav.

návrh: 7 hlasii, zdrželo se:
Smlouva s dopl ky schválena.

Pro

0 hlasri, proti: 0 hlasri

4. Schválení p idělení obecního bytu v domě: Náměstí č.p. 94, Dubě nad Moravou a to panu Michalu
Voštinkovi, bytem U Ml nského potoka 47, Dub nad Moravou
Vybor zastupitelstva pro školství,kulturu a sociální věci doporučil p idělit volny obecní byt v domě náměstí
čp.94 v Dubě nad Moravou p.Michalu Voštinkou, by.tern U Mlynského potoka 47 (u rodičri).
Pro návrh: 7 hlas , zdrželo se: 0 hlasri' proti: 0 hlasťt
Schváleno.
Zastupitelka Ing. Urbanová se dotazovalanapronájem obecního by'tu po p. Sekaninovi.
Starosta městyse odpověděl, Že tento by musí by't p ed pronájmem opraven.
5. Všeobecná

rozprava

Zastupitel Dr. Fryš uvedl, že je v Bolelouci značně poškozenézábradli na mostě u splavu a poŽaduje jeho

naléhavou opra\u z d vodu bezpečnosti.
Starosta bere na vědomí a zábradlí bude opraveno.
Zastupitel Dr. Fryš se dotazoval, kdy bude zahájena vystavba chodníku v Tučapech.
Starosta odpověděI, Že v současnédobě se pracuje na shromáŽdění vešker ch vy'jád ení a stanovisek pot ebnych
pro vydání povolení na tuto stavbu, toto zajišťuje lng. Losenicky.
Zastupitelka upozornila na vykup pozemk pod chodníky, s tim že p. Marek Neťuka, opakovaně upozor uje na
Žádost podanou více neŽ p ed rokem.
6.

Návrh na usnesení

/.

Laver

Na závěr poděkoval starosta městyse občanrim zaučastnazasedání.

Jednání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou bylo ukončeno v 18:40 hod.
Zapsala

i zpracovala: Háutlerová Andrea

Starosta V.

K

esina

Schválení ově ovatel é zápisu:

uL,',b"-'P ecechtěl Zdeněk

Dr.Josef Fryš

