Zápis
z 9. zasedáníZastupitelstva Městyse Dub nad Moravou
konaného dne 22.2.20'12
Místo konání:

Přítomni:
Náln"hol,ó konise:
ovět'ovatelé''
Zapisol,atelka:

Kulturrrě společerrskécentrutn v Dubě nad Moravou
jednání v 1B:00 lrod.
dle prezenčnílistiny 7 členŮ ZM.
MUDr. V. Sládkor'á, Z. Přecechtěl.
Dr.Josef Fryš, Zdeněk Přececlrtěl.
Andrea Háutlerová.

-

3.patro, začátek

Hosté"

Při zahájení zaseďáni bylo přítomno 8 členůzastupitelstva městyse.
Nepřítornni a omluveni: Ing. Ivo Čečmarr.
Zasedáni zahájilstarosta městyse Dub nad Moravou Vítězslav Křesina.

Ztoho jednání byl pořízerr zvukový záznam, kteý je uschován na Úřadu rněstyse v Dubu nad
Moravou.

Program jednání:

1.

2.
3.
4.

Sc]rválení programu zasedání.
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulélro zasedání.
Schválení podárrí žádosti o dotaci Z programu obnor'y venkova 2a12 k podpoře
rea|izace projektu: Rekonstrukce napětí pro úspory energie v síti veřejného osvětlerrí.
Schválení výběru odborné firmy na zpracováni územníhoplánu Dub nad Moravou.

5. Všeobecnározprava.
6. Návrh na usnesení.
7. Závěr.

1. Schr'álení programu zasedání:
Návrh přednesl: starosta městyse Dub nad Moravou Vítězslav Křesina. Zároveň požáďal o vloŽení
bodu 5' do programu jednání v tomto zněni:

Aktualizace znění stanov Sdružení obcí mikroregionu Království.
1 )aktualizovat Seznam obcí mikroregionu Království

2) počet členůrady změnit na 6
3) funkčníobdobí předsedy, rady a ostatních orgánů (kontrolního a finančníhovýboru) prodloužit rra 4

roky
4) princip hlasování

-

schváleno nadpoloviční větširrou členů.

Programu jednání po výše uvedené úpravě:

1.
2.
3

.

4.
5.
6'
1.
8.

Schválení programu zasedání.
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání.
Schválení podání žádosti o dotaci Z programu obnovy venkova 2012 k podpoře
realizace projektu: Rekonstrukce napětí pro úspory energie v síti veřejnélro osvětlení.
Schválení výběru odborné firmy na zpracování územníhoplánu Dub nad Moravou.
Aktua]izace znění stanov Sdruženíobcí mikroregionu Království:
Všeobecná rozpTava.
Návrh na usnesení.
Závěr.

Bylo hlasováno o schválení prograrnu zasedání po uvedené úpravě.
Pro návrh: 8 lrlasťr' zdrŽelo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů.

Program zasedání byl schr'álen.

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání.
V rninulém zasedáni zastupitelstva rrebyly body usnesení, které by ukládaiy nějaké úkoly.

Zastupitelstvo městyse: bere na vědomí

3.

Schr.á|ení podání žádosti o dotaci Z programu obnovy venkova -2012 k podpoře

realizace projektu: ,,Regulace napětí pro úspory energie v síti veřejného osvětlení v částech

městyse Dub nad Moravou, Tučapy a Boleloucoo.

Ing .Dohnálek r,ysvětlil všem přítomnýrn problematiku týkajícíse získánídotací Z programu obnor,y
venkova 2012. Rozvaděče nejsou v dobrém stavu, jsou zastaralé, ztohoto důvodu se Žádá o výše
uvedetrou dotaci. Dotaci je možno získat ve výši 50o/o z celkové částky. o sclrválení či rreschr,álení
poskynutí dotace bude rozhodnuto v průbělru rněsíce června 2012. Dotace bude využita pro instalaci
rrových rozvaděčůs regulátory napětí (r' pozdních nočrríchhodináclr se snížínapětí a nepatnrě klesne
intenzita veřejného osvětlení), takže dojde k úspoře nákladů za el.energii pro veřejné osvětlení.
Pro návrlr: 8 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů' proti: 0 hlasů.
Schváleno.

4. SchváIení qýběru odborné firmy na Zpracování nového Územního plánu pro městys Dub nad
Moravou na základě výběrového Íízeníze dne 8.2.2012 a to fitmu Ing' Miroslav Sapík se sídlem Ze]ená
IO4l13,619 00 Brno-Přízřenice,IČo: '12401681o celkové nabídkovéceně 385 000,-Kč včetně DPH.
ing. Dohnálek r,ysvětlil průběli výběrového Íízeni a na jakém základě byl l"ýběrovou komisí vybrán
Ing. Miroslav Sapík'
Pro návrh: 8 hlasů, zdrže1o se:
Schváleno.

0

hlasů, proti:

0

hlasů.

5. Aktualizace znění stanov Sdružení obcí mikroregionu Království.
1) aktualizovat Seznam obcí mikroregionu Království
2) počet členůrady změnit na 6
3) funkčníobdobí předsedy, rady a ostatních orgánů (kontrolního a finančrrího ýboru) prodloužit na 4

roky (totožnés volebním mandátem obcí).

4) princip hlasování - schváleno nadpoloviční většinou členů.

Na základě připomínky Dr. Fryše, došlo k doplnění do bodu 3) funkčníobdobí předsedy, rady a
ostatních orgánů (kontrolního a finančníhovýboru) prodloužit na 4 roky (totožnés volebním
mandátem obcí).

Pronávrh:8 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů,proti: 0 hlasů.
Schváleno.

6.

a)

Všeobecnározpravaz

Starosta připomíná úkol pro finančnívýbor z porady zastupitelů:
- Zastupitelstvo ukládá finančnímu ýboru:
- připravit dotačnísmlouvy narok2012
- doložit vyúčtováníúčelovýchdotací zarok201I
- provést revizi nájemních smluv na obecních byech

b)

7.

p. Hruška (předseda výběrové komise) vznesl připomínku, aby veškeré investičníakce většílro
rozsalru byly umisťovány na internetových stránkách. Budou mít tedy možnost účastnitse
výběroýclr Íízenii neoslovené firmy. S tímto názorem zastupitelstvo soulrlasilo a bude se jím
zabývat na dalšíchschůzíchzastupitelstva, zejména při schvalování rozpočtu.

Návrh na usnesení * přednesl p.Přecechtěl
Pro návrlr: 8 lrlasů, zdrže1o se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů.
Schváleno.

8.Závěr
Na závěr poděkoval starosta městyse občanůmzaučastnazasedáni.
Jednání Zastupitelstva měs{se Dub nad Moravou bylo ukončeno v 19:15 hod.
Zapsala

i zpracovala: Háutlerová Andrea

Starosta V. Křesina

S

chválení ověřovatelé zápisu:

Ú^,.^."oPřecechtěl Zderrěk

Dr.Josef Fryš

USNESEN
z 9. veřejného zasedání

zffi'lj*xj5'Ťyse

Dub nad Moravou

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou s c hva lu j e:

9ll.

progtam zasedání zastupitelstva městyse Dub nad Moravou.
9l2. poďání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova - PoV 2012 k podpoře
realizace projektu ,'Regulace napětí pro úspory energie v síti veřejného
osvětlení v částech městyse Dub nad Moravou, Tučapy a Bolelouc"
9/3. výběr odborné firmy na Zpracování nového Územního plánu pro městys
Dub nad Moravou nazáklaďě vyběrového Íízeníze dne B.2.20l2 ato firmu
Ing. Miroslav Sapík se sídlem Zelená l04l13,619 00 Brno _ Přízřenice,
ICo: 72401681 o celkové nabídkové ceně 385 000,-Kč včetně DPH.
9/4. aktualizaci stanov Sdruženíobcí mikroregionu Království:
i) aktualizovat Seznam obcí mikroregionu Království
2) počet členůrady změnitna 6
3) funkčníobdobí předsedy, raďy a ostatních orgánů (kontrolního a
Íinančníhovýboru) prodloužitna 4 roky (totožnés volebním mandátem
obcí).
4) princip hlasování _ schváleno nadpolovičnívětšinou členů.

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou u k l á d á

:

finančnímu výboru:
- Zpracovat dotačnísmlouvy na rok 2012
- doložit vyúčtováníúčeloq'chdotací zarok20II
- provést revizi nájemních smluv na obecních bytech
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