z26. zasedání Zastupitelstva Měst-víe Dub nad Moravou
Místo konání:

Přítomni:
ověřovatelé:
Zapisovatel:

Kulturně-společenskécentrum, zaěátekjedtánív 18:00 hod.
dle prezenční listiny 9 ělenů ZM.
Soňa Rašková,ZdeněkPřecechtěl
Andrea Háutlerová.

PŤi zahájeni zasedání bylo přítomno 9 členůZastupitelstva Městyse Dub nad Moravou.

Zasedánízastupitelstvazahájil starosta městyse Dub nad Moravou Vítězslav Křesina. Ztohoto
jednání byl póřízen zr,ukový záznalrt, ktery je uschován
Úřadu městyse v Dubu nad
''a
Moravou.

Program jednání:
1. Schválení programu zasedání.
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse z minulého zaseďéní.
3. Schválení závěrečného účtuměstyse Dub nad Moravou za rok 2013.
4. Projednání žádostíředitele zŠoub nad Moravou.
5. Schválení smloury se společnostíEkokom o zajištění zpětnóho odběru

avylžití

odpadů z obalů.
Schválení ozv č,. I12014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství.
7. Schválení ozv č.2l20I4 o ochraně nočníhoklidu a regulaci hlučných činností.
8. Projednríní žádosti o odprodej pozemku p'č.20917 k.ú. Dub nad Moravou.
9. Projednání žádosti o pronájem části pozemku p.č. 669lI k.ú. Dub nad Moravou'
10. Projednání žádosti o odprodej spoluvlastnických podílůna parcele I204lI ve
vlastnictví městyse Dub nad Moravou.
11' Projednání návrhu na změnu počtu ělenů zastupitelstva městyse.
12. Zpráv a kontrolního výboru.
1 3. Všeobe cná rozprav a.
14. Návrh na usnesení.
15. Závěr.

6.

1. Schválení programu zasedání:
Návrh přednesl mistostarosta městyse Dub nad Moravou Ing. Ivo Čečmanapožáďal o l1'jmutí
bodu č.6 a7 z programu jedniíni avIoženídalšíchdvou bodů do programu jednání a to:
- Schválení přijetí příspěvku, schválení spolufinancování obce a schválení zněni

-

smlouly.

Sjednocení dopravní obsluŽnosti olomouckého kraje do jednoho celku.
Program jednání po provedené úpravě:

Program jednání:
1. Schválení programu zaseďání.
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse z minulého zasedání.
3. Schválení závěrečného účtuměstyse Dub nad Moravou zarokz}I3.
4. Projednaní žádostíředitele zŠout nad Moravou.

r

5.
6.
7.
8.
9.
|0.
11.
12.
1 3.
14.

15.

Schválení smlouvy se společností Ekokom o zajištění zpětného odběru avylžití
odpadů z obalů.
Projednrínížádosti o odprodej pozemku p.ě.20917 k.ú. Dub nad Moravou.
Projednaní Žádosti o pronájem části pozemku p.č. 669lI k.ú. Dub nad Moravou.
Projednríní žádosti o odprodej spoluvlastnických podílůna parcele I204lI ve
vlastnictví městyse Dub nad Moravou.
Projednaní návrhu na změnu počtu členůzastupitelstva městyse.
Zpráva kontrolního r,"ýboru
Schválení přijetí příspěvku, schválení spolufinancování obce a schválení zněni
smlour,y.
Sjednocení dopravní obslužnosti olomouckého kraje do jednoho celku.
Všeobe cná rozprav a.
Návrh na usnesení.
Závěr.

Bylo hlasováno pro schválení změny programu jednání.
Pro návrh: 9 hlasů, zdrže|o se:

0 hlasů, proti: 0 hlasů

Program zasedání byl jednomyslně schválen.

Krátké představení právní firmy D.A.S. - Nabízípojištění právní ochrany pro obec. Další
schůzka se zástupcem firmy domluvena na 25.6.2014 v 18:00 hod., na pracovní zasedání
zastupitelů městyse Dub nad Moravou.

2512. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z25. zasedání
Z25. zasedáníZastupitelstva Městyse Dub nad Moravou nebyly uloženy žáďné úkoly.

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou: bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 25.
zasedání zastupitelstva městyse Dub nad Moravou.
2613 Schváienízávěrečného účtuměstyse Dub nad Moravovza rok2013.
Návrh přednesl starosta městyse Dub nad Moravou Vítězslav Křesina.
Závěrečný účetměstyse Dub nad Moravouzarok 2013:
26l3a) lvráva o výsledku přezkoumiání hospodaření městyse Dub nad Moravou zarok2013.
26l3b) Učetnízávěrka městyse Dub nad Moravou _ zarck2}I3.

Zastupitelka Ing. Urbanová se zeptala na stav účtuk I.6.2014 ana zastavený majetek, zda-li
jsou již odstraněny plomby na listu vlastnictví (LV) městyse Dub nad Moravou.
Starosta městyse odpověděl, že žádná zástava již k dnešnímu dni není a došlo jiŽ
k odplombování majetku městyse na LV aďále pak sdělil přibliŽný stav účtu.
občan Kvapil opětovně žádá o vloženízl<rácené části rozpočtu do Dubského zptavodaje.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:
2613 závěrečný účetměstyse Dub nad Moravou za rok 2013 a souhlasí s celoročním
hospodďením a to bezýhrad.
26l3a) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodďení městyse Dub nad Moravou zarok2013.
26l3b) Učetnízávérkuměstyse Dub nad Moravou- zarok2013.

Pro návrh:9 hlasů, zdrželo se:0 hlasů, proti:0 hlasů
Schváleno.

26l4Projednání žádostíředitele zŠnun nad Moravou.
Návrh přednesl starosta městyse Vítězslav Křesina.
Při přezkoumání hospodďení příspěvkové organizace zarok2013 nebyly zjištěny žádnéchyby
a nedostatky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:
2614 Žádosti ředitele ZS Dub nad Moravou:
26t4a) Výročnízprávupříspěvkov é otganízace _ ZŠa vtŠoub nad Moravou.
Pro návrh: 9 hlasů, zdrže|o se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
26I4b) Účetní závérkupříspěvkov é organizace _ ZŠa MŠDub nad Moravou.
Pro návrh: 9 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů

26l4c) Převod ýsledku hospodaření do rezervního fondu.
Pro návrh: 9 hlasů, zdrže|o se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů

26l4d) S demoličními pracemi na kůlnách, které jsou souěástí objektu č.p. 5 v Dubu nad
Moravou.
Pro návrh: 9 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Schváleno.

2ól5 Schválení smlou\T se společnostíEKo-KoM, a.s., o zajištěnízpětného odběru a

lyužitíodpadů z obalů.

Ňavrh předneslmístostarosta Ing. Ivo Čečman.
Principem smlouvy je závazek městyse, že v rámci svého systému nakládání s komunálními
odpady (včetně jejich obalové sloŽky) zajistí zpětný odběr a vyttžitíobalových komunálních
odpadů pro potřeby EKo-KoM, a.s. zato se zavazuje Společnost platit městysi odměnu.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:
2615 smlouvu se společností EKo-KoM o zajištění zpětného odběru

Pro návrh:

avyužitíodpadů z obalů.

9 hlasů' zdrže|o se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů

Schváleno.

2616Projednání žádosti o odprodej pozemku p.č.20917 k.ú. Dub nad Moravou.
Návrh přednesl místostarosta Ing. Ivo Cečman.

Při zaměření stavby garáže došlo ke zjištění,že tato stavba stojí i na pozemku 2O9l7 ve

vlastnictví městyse. Tímto žádají^vlastnícitéto stavby o prodej pozemku parc.č. 20gl7 v k'ú.
Dub nad Moravou o výměře 27m2.

Návrh na usnesení:
Zastupitelsfuo městyse Dub nad Moravou schvaluje:

2616 záměr prodeje pozemku p.č.20917, k.ú. Dub nad Moravou, dle přiloŽeného GP: č. 128379l20I4' o výměře 2Im2.
Pro návrh: 9 hlasů, zdrželo se:

0 hlasů, proti: 0 hlasů

Schváleno.
2617 Projednání žádosti o pronájem části pozemku p.č. 66gl1k.ú. Dub nad
Moravou.
Návrh přednesl místostarosta Ing. Ivo Čečman
Záměr pronájmu se navrhuje na dobu neurčitou s 3 měsíění
ýpovědní lhůtou.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:
26/7 záměr pronájmu části poz,emku p'č. 66911, k.ú. Dub nad Moravou' dle přiloženého
situačního plánu, o qýměře 257m2.

Pro návrh:

9 hlasů' zdrželo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů

Schváleno.
2618 Projednání žádosti o odprodej spoluvlastnických podílůna parcel e 120411 ve
vlastnictví městyse Dub nad Moravou.
Návrh přednesl místostarosta Ing. Ivo Čečman.
Byl podan zastupitelstvem městyse návrh na pronájem spoluvlastnického podílu části pozemku
par.č. I204/I, k.ú. Dub nad Moravou.

Návrh na usnesení:
Proti návrh:
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:
2618 záměr pronájmu spoluvlastnického podílu části pozemku p.č. 1204lI, k.ú. Dub nad
Moravou, ve vlastnictví městyse Dub nad Moravou.

Pro návrh: 6 hlasů, zdrželo se: 2 hlasů (Ing. Ivo Čečman'Tomáš Vystrčil), proti: 1 hlasů
(starosta Vítězslav Křesina)

Schváleno.
26/9 Projednání návrhu na změnu Pgčtu členůzastupitelstva městyse.
Návrh přednesl místostarosta Ing. Ivo Čečman

I
Návrh na rozšířenípočtu členůzastupitelstva podala občanka Ludmila Skopalová.
Místostarosta Ing. Ivo Čečmansdělil' kdy a zajakýchpodmínek dle zákonu o obcích, můŽe být
volena rada.
Zastupitelka Ing. Urbanová podrobněji vysvětlila problematiku volení většíhopočtu zastupitelů
období, kdy dle jejího
a volerrí rady (iákono obcích). Nelíbíse ji situace v posledním funkčním
_
názoru,došío k rozdělení zasiupitelstv a 5 4.I z tohoto důvodu by byla tato plejáda zastupitelů
širšíneŽ 9 zastupitelů. Podala navrh zvýšenípočtučlenůzastupitelstva na 15 a 5 ělenů rady.
Místostarosta Ing. Čeěman se domnívá, že zýšenímpočtu zastupitelů nezabrání
k případnému rozdělení zastupitelů.
Zástupitel Z.Přecechtě|nesouhlasí s navýšením poětu zastupitelů a se zvolením rady.

Návrh na usnesení:
Zastupitelsfvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:
2619

zýšenípočtu členůzastupitelstva městyse na

15 a 5 členůrady

Pro návrh: 4 hlasy (Ing. H. Urbanová, Fr. Mrázek, A. Ježáková, S. Rašková) zdň'elo se: L hlas
(MUDr. V. Slád[ová), proti: 4 hlasy (Ing. Čečman,starosta V. Křesina, T. Yystrěil, Z.
Přecechtěl)

Neschváleno.

26110

Zpráva kontrolního výboru.

Zpr ávuprednesl předseda kontrolního výboru Z. Přecechtěl'
jaké
Dne |2.6.2014 navštívíprojektant bývalou školu v Bolelouci, oznámí předběžný zitmér,
jsou potřeba vykonat stávební a dispozičníúpralry a stanoví přibliŽnou vyši nakladů na týo
stavební práce'
jejích ochotnou prácí a
Starosta Vítězslav Křesina poděkoval ělenům kontrolního výboru, za
vykonanou aktivitu kolem opra\y bývalé školy v Bolelouci'
žprávakontrolního výboru bude písemně zptacovánaazaslánazastupitelům městyse.

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou: bere na vědomí zprávukontrolního výboru.
znění
26tl1' Schválení přijetí příspěvku, schválení spolufinancování obce a schválení
smloury.
Návrh předneslmístostarosta Ing. Ivo Cečman.
čerpadla)
Jedná se o poskynutí finančníhďpříspěvku ve qÍši21.000,- Kč (na poŤízeni kalového
z rczpočti olomouckého kraje -_ právidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci,
op.uň poŽárnítechniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičůobcí
olomouckého kraje na rok 2014.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:
26m;) přijetí prispcvku s účelempoužití,dle čl.II odst.l (Investičnípříspěvek ve výši
21 .000Kč \ze použítzejména na poŤízeníkalového ěerpadla'
čl.II
26tt1b) spolufinanc ov:áni obce vi výši minimálné 60% z celkových nákladů na účel,dle
odst.1

26ll'l'c) smlouvu o poskýnutí příspěvku uzavřenou dle ustanovení $ 1746 odst. 2 zákona
89l20I2 Sb., občanský zákoník, v platném znění

ť

Pro návrh:

ě.

9 hlasů, zdrže|o se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů

Schváleno.

dopravní obslužnosti olomouckého kraje do jednoho celku.
Návrh předneslmístostarosta Ing. Ivo Cečman.
olomoucký kraj převezme od I.1.2015 do svého závazku současnou objednávku obcí na
doprarmí obslužnost v rámci veřejné linkové osobní dopravy.
26112 Sjednocení

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou: bere na vědomí.
Všeobecná r ozprav il.
občanka L.Skopalová opětovně urguje umístění laviěek po obci.
oběanka Hradilová požaduje odpadkové koše po obci.
Místostarosta Ing. Čečmansdělil' Že koše se již zaŤlzují.
občan Hruška upozorňuje na skládku pana Hlávky v oboře.
občanka Hradilová žáďá, aby Dubský zpravodq byl přidělován ke kaŽdému číslopopisnému.
Zastupitelka Ing. Urbanová sdělila informaci k územnímuplánu obce Věrovany _ lfkajícíse
pískovny. Z iniciativy občanskéhosdružení,byl natočen pořad ,,Nedej se", přesný termín
r,rysílání tohoto pořadu bude vyhlášen místnímrozhlasem a info se zveřejní i v aktualitách na
stránkách městyse Dub nad Moravou.
občan Kvapilupozornilna roj včelna hřbitově - d'uhý strom od konce vlevo. Dále upozornil
na špatnépoklopy na kanálech.
občanka Karolová také upozornila na špatď poklop u domu p. Tiché.
občanka Hradilová upozomila na nevhodný povrch krajské cesty v Bolelouci, dále žádáoŤezání
ořešáku u školy v Boleouci.
26 l 13

25114 Návrh na usnesení:
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chv a lu j e:
26/3 závěrečný účetměstyse Dub nad Moravou za rok 2013 a souhlasí s
s

celoročním

hospodďením a to bez výhrad.
26l3a) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Dub nad Moravou zarck2al3.
26l3b) Účetní závěrkuměstyse Dub nad Moravou_ zarokzol3.
26t4 žádostíředitele zŠouu nad Moravou:
26t4a) tÝročnízprálupříspěvkov é organizace _ ZŠa vtŠpub nad Moravou.
26t4b) Účetní závěrku příspěvkové organizace _ ZŠa MŠDub nad Moravou.
26l4c) Převod výsledku hospodaření do rezervního fondu
26l4d) S demoličními pracemi na kůlnách, které jsou součástíobjektu č.p. 5 v Dubu nad
Moravou.
2615 smlour,u se spoleěností Ekokom o zajištění zpětného odběru avyužitíodpadů z obalů.
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Zastupitelstvo městyseDub nadMoravou b e r e n a v ěd o m
zasedžni.
z
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městyse
26 t2 iontrolu plněni usnesení zastupitelstva
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jednoho celku.
26t12 Sjednocení dopravní óbslužnosti olomouckého kraje do
26115

Závér

Na závěr poděkoval starosta městyse Vítězslav Křesina občanůmzaučastnazaseďáni'
ve 20:10 hod'
Jednání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou bylo ukončeno
Zapsala

i

zpr acov a|a: Háutlerová

Andrea

Starosta městyse Dub nad Moravou

Vítězslav Křesina

Schválení ověřovatelé zápisu:

ft*-*ot
Soňa Rašková

Zdeněk Přecechtěl

č"

