"/
zapts
ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Dub nad Moravou
konaného dne 7.9. 2011
Místo konání:

P ítomni:

komise:
ově'ovatelé:
Zapisovatelka:
Hosté:

Návrhová

V]iletiště v Bolelouci, začátekjednání v 18:00 hod.
dle prezenčnílistiny 9 členri ZM
MUDr. V' Sládková, Z. P ecechtěl
Dr.Josef Fryš, ZdeněkP ecechtčl
Andrea Háutlerová
B etislav Hlávka

PÍi zahqeni zasedání bylo p ítomno 9 členri zastupitelstva městyse.
Zasedání zaháji| starosta městyse Dub nad Moravou Vítězslav

K

esina.

Ztohojednání byl po ízen zvukovy záznam, ktery je uschovinnaÚradu městyse v Dubu nad Moravou.

Program jednání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva zminulého zasedání
3. Schválení p ijetí p íspěvku zrozpočtu olomouckého kraje na po ízení,rekonstrukcí' opra\u požfuní
techniky a nákup věcného vybavení SDH Dub nad Moravou
4. Schválení spolufinancování obce - p íspěvku pro SDH
5. Schválení smlouvy o poskytnutí p íspěvku pro SDH
6. Schválení obecně závaznych vyhlášek
7

.

Schválení stočnéhopodnikatelrim

8. Vyjád ení ke změně stavby p ed dokončením- terénní riprar,1z obora Bolelouc.

9. Zpráva strážníka obecní policie
10' Všeobecnározprava
1 1. Návrh na usnesení
12. Závěr

1. Schválení programu zasedání:

Návrh p ednesl starosta městyse Dub nad Moravou.

P edloŽenému programu zasedání bylo napŤání pana Hlávky pozměněno po adí a to následovně:
1. Schválení programu zasedání

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
3. Vyjád ení ke změně stavby p ed dokončením- terénní rípravy obora Bolelouc
4. Schválení p ijetí p íspěvku zrozpočtu olomouckého kraje napoŤízení,
rekonstrukci, opravu požárni techniky a nákup věcného vybavení SDH Dub nad Moravou
5. Schvá]ení spolufinancování obce - p íspěvku pro SDH
6. Schválení smlour,y o poskytnutí p íspěvku pro SDH
7. Schválení obecně záv azny ch vyhlášek
8. Schválení stočnéhopodnikatelťrm
9. Zpráva stráŽníka obecní policie

l0. Všeobecnározprava
1

1.

Návrh na usnesení

12. Závěr

Rozprava bude zaŤazenapo kaŽdém projednaném bodu.

Program zasedání, po vyše uvedené tipravě, byl jednomystně schválen.

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání

Dr. Fryš podotkl' Že vznášel na minulém zasedťni zastupitelstva dotaz na poškozené zábradlí na

mostě
v Bolelouci a do dnešního dne není provedena jeho oprava.
Starosta k tomuto sdělil, Že se na této opravě pracuje a zárove se hledá viník tohoto poškození.
Dále vznesl Dr. Fryš dotaz na vystavbu chodníkťr Tučapy,Bolelouc'Dub nad Morar'ou:
Starosta k tomuto sdělil, Že Ing. Losenicky, jakožo zpracovatel PD, do 2 měsíc dostane veŠkerá vyjád ení

p íslušnjzchorgánu státní sprálry. Bude-li toto rádně lryÍízeno, bude zažádána o 11dání uzemního rozhodnutí,
které vydá zdejšístavební uÍad a po nabyti právní moci UR se zažádá o stavební povolení, které vydává
Magistrát města olomouce' odbor stavební (pozn. p' Háutlerové ze stavebního u adu). Na tuto akci jsou určeny
peníze zrozpočtu obce.
Zastupite|stvo Městyse: bere na vědomí
3. Vyjád ení ke změně stavby p ed dokončením- terénníripravy obora Bolelouc.

Podmínky zastupitelstva Městyse Dub nad Moravou:

1. DodrŽení rozsahu zemních prací dle tabulky v bodě 6.1. Prrivodní a technické zprálry projektu
dopravě materiálu po silnici II.t . ve směru od Brodku v prutahu městysem Dub nad Moravou
zqistitbezprašnost (kropení silnice) a její ilklid od spadenélro p eváženého rnateriálu.
3. NaváŽení zeminy provádět pouze v pracovní dny od 6.00 hod. do 18'00 hod.

2. Pri

4. NaváŽení zeminy nebude prováděno v sobotu, neděli a ve svátky.
5. PoŽaduj eme zl<rátit lh tu pro realizaci terénních ríprav dle bodu 6.3. zroku2021, do konce roku 2014.
6. PoŽadujeme doloŽit skutečnémnoŽství zeminy navezené od zahájení akce do 30.6.201 1 p i Terénních
ripravách v obo e.
7. Sankce p i nesplnění r,1,še uvedenych podmínek se budou ídit podle SZ - hlava V
- správní delikty.

B. Na vlastní náklady stavebníka p. Hlávky zajistitprovoz obecní kanalizace položenénauzemí obory.
Tyto podmínky poŽadovali zastupitelé zapracovat do vyjádrení Městyse Dub nad Moravou ke změně stavby a následně do rozhodnutí o
změně stavby pred jejím dokončením.

K danému záméru byla rozvinutá dlouhá diskuse ohledně ukládání zeminy na pozemek ,,obora" a navyšení
návozu zeminy o cca 40.000 m'. K tomu pan Hlávka B etislav odpovídal na konkrétní dotazy p ítomnych.
Dískuse se k situaci vyvíjela v tom smyslu, Že občanés tímto nesouhlasí z hlediska: bezpečnosti sesuvu zeminy a
ohroŽení tak stávající by.tové zástavby' P edrnětern diskuse byla také doprava, prašnost v ovzduší, hluk, odvod
dešťovych vod zterénu a moŽnost ukládání toxic\ ch materiálri (kdy se občanéozvali, Že nevě í tomu, Že
nav áŽená zemin a j e zcela nezáv adná).
Zastupitel dr.Fryš vznesl dotazapoŽádal o písemnou odpověd', Pod juLy* inventárním číslema vjaké ceně je
inventarizován obecní plot postaveny p i hranicích pozemku obora. Starosta p.K esina p islíbil písemnou
odpověd'dodat.

občan p.Hruška navrhl uspo ádat referendum k povolovacímu procesu na změnu stavby p ed dokončením
v obo e. Yzápěti hlasováno o souhlasu městyse se změnou stavby p ed dokončením- terénníripravy Obora za
stanovenych podmínek.
Pro návrh: 0 hlasri, zdrŽelo se: 5 hlasri' proti: 4 hlasy
Zména stavby p ed dokončením_ terénníripravy obora Bolelouc byla neschválena.
na po ízení,rekonstrukci, opravu poŽánirí techniky
vybavení SDH Dub nad Moravou.
Pan Ing. Dohnálek p ečetl smlouvu o poskytnutí p íspěvku pro SDH a lrysvětlil dťrvod p ijetí p íspěvku.
olomoucky l<raj ŽádáMěstys o odsouhlasení této citované smlouql a dalších dvou bodťr následujících. Jedná se
o schválení p íspěvku ve vyši 15'000,- Kč.

4. Schválení p ijetí p íspěvku zrozpočtu olomouckého kraje
a nákup věcného

9 hlasri, zdrŽelo se: 0 hlasťr' proti: 0 hlasťr
ijetí p íspěvku z olomouckého kraje schváleno.

Pro návrh:

P

5. Schválení spolufinancování obce

- p íspěvku pro SDH

9 hlasri, zdrželo se: 0 hlasri, proti: 0 hlasri
íspěvek pro SDH Dub nad Moravou ve vyši 15 000 Kč schválen.

Pro návrh:

P

6. Schválení smlouvy o poskytnutí p íspěvku pro SDH

Pro návrh:

9

hlasťr, zdrŽelo se:

0 hlasri' proti: 0

hlasri

Smlouva schválena.
7. Schválení obecně závaznych vyhlášek a to:
Č.ttzotl _ o místnímpoplatku ze ps
Č.ztzotl _ o místnímpoplatku ze vstupného

Č.ltzotl _ o místnímpoplatku za uŽívání ve ejného prostranství
Č.ltzall _ o místnímpoplatku za provozovany vyherní hrací p ístroj nebo jiné technické herní zaÝízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního p edpisu.

P. Kryštof seznámil všechny p ítomnés problematikou nutnych změn stávajících obecně závaznych r,yhlášek.
Z drivodu p ijetí nového zákona č.28012009 Sb., da ovy Ťád, a s ním souvisejícízákon č.28112009 Sb., kteryrn
se mění některé zákony v souvislosti s p ijetím da ového Ťádu. Z d vodu p ijetí uvedenych právních p edpisťr
docházi k zásadním změnám stávajících obecně závaznych t1'hlášek.

Pro návrh:
Schváleno.

9

hlasri, zdrželo se:

0 hlas , proti: 0

hlasri

8. Schválení stočnéhopodnikatel m.

Pan Ing. Dohnálek p ečetl všem p ítomnym smlouvu, kŤerá se tyká p edevším těch podnikatel , kte í mají na
uzemí Městyse Dub nad Moravou provozovnu.
Pro návrh:

9

hlasri, zdrŽelo se:

Tert smlouvy schválen.

0

hlasťr, proti:

0

hlasri

9. Zpráva stáŽníka obecní policie

obsah této zprávy bude zve ejněn na webovych stránkách Městyse Dub nad Moravou.
10. Všeobecnározprava

1l . Návrh na usnesení
12. Závěr

Na závěr poděkoval starosta městyse občan m zaučastna zasedání.
Jednání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou bylo ukončeno v 20:00 hod.
Zapsa|a

i zpracovala: Háutlerová Andrea
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Dr.Josef Fnfi

