Usnesení
z

10. veřejného

zasedání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou
konaného dne 7.3.2012

Zastupitelstvo městyse s c h va I uj e
1011 program 10. zasedání zastupitelstva městyse Dub nad Moravou.
:

10/3

rozpočet Městyse Dub nad Moravou pro rok 2012.
Zastupitelstvo stanovuje, Že V roce 2012 se změna v jednotlivých poloŽkách
výdajů v rámci paragrafů povoluje. Celkový objem mzdových poloŽek u
jednotlivých paragrafů nesmí být překročen, záměna mezi jednotlivými
mzdovými poloŽkami je povolena'
10/5 stočnépro rok 2012 ve výši 440,-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občany
napojené na gravitačníjednotnou kanalizaci a ve výši 330'-Kč včetně DPH na
osobu a rok pro občany napojené na tlakovou kanalizaci s uzavřenou
smlouvou o odvádění odpadních vod s UM Dub nad Moravou.
Dále schvaluje slevu na stočnémpro podnikatele na odvádění sráŽkové vody
ve výši:
80% - Rímskokatolické farnosti Dub nad Moravou a TJ Sokol Dub nad
Moravou.
50% ostatním podnikatelům.
10/6 výši přídělu do sociálního fondu 55 000,-Kč'
1ot8 - zámér odprodeje části pozemku parc.č. 93411(o výměře 1m'), část pozemku
parc'č' g34t2 (o výměře 6m2; a část pozemku parc.č. 94ot9 (o výměře 6m2)
vše v k.ú. Dub nad Moravou.
- záměr odprodeje části pozemku parc.č ' 876 (zahrada), k.ú' Dub nad
Moravou o celkové výměře cca 120m'.
1o/1o převedení částky 40 579,92 Kč příspěvkové organizace ZŠa MŠDub nad
Moravou do rezervního fondu k pouŽití V roce 2012'
r e n a v ě d o m í:
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva z 9. zasedání.
zprávu předsedy finančníhovýboru.

Zastupitelsfuo městyse b e

1012
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Zastupitelstvo městyse z a m í t á:
1017 sníŽenípoplatku za odpady
ZastupiteIstvo městyse p řes o u v á:
1014 pronájem obecních pozemků na atrakce při dubské pouti.

sÍarosÍa

místostarosta

Zápis

z
Místo konaní:

10. zasedání

Přítomni:
ot,ěl'oyatelé:
Zapisovaíelka.'

Zastupitelstva Městyse Dub nad Moravou
konaného dne 7.3. 2o1,|

Kulturně-společenské centrum, začátek jednárrí v 1B:00 hod.
dle prezenčnílistiny 8 členůZM
František Mrázek, Zdeněk Přecechtěl
Andrea Háutlerová

Hosté:
PŤi zahájeni zasedání bylo přítomno 8 čIenůzastupitelstva městyse.

omlur'eni: Dr.Josef Fryš
Zaseďání zahájilstarosta městyse Dub rrad Moravou Vítězslav Křesina.

Ztoho jednárrí byl pořízen zvukový záznam, ktery je usclrován na Úřadu městyse vDubu nad

Moravou.

Program jednání:
l. Schválení programu zasedéni - předkladatel starosta
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání - předkladatel starosta
3. Schválení rozpočtu na rok 2012 - předkladatel Ing. Čečman
4. Schválení hostování lunaparku na dubské pouti 2012 - předkladatel místostarosta
5. Schválení poplatku stočnéhona rok 2012 - předkladatel, místostarosta
6. Schválení výše příspěvku do sociálního fondu na rok 2012 - předklad. Ing. Čečman
7. Projednání Žádosti o sníŽenípoplatku zaoďpady
8. Projednání Žádosti o odprodej pozemku
9. Zpráva finaněního výboru
10. Všeobecnározptava
l 1. Návrh na usnesení
12. Závěr
1. Schr.álení programu zasedání:

Návrh přednesl starosta městyse Dub nad Moravou Vítězslav Křesina. Zároveň poŽádal o vložení
bodu č.10. do prograrnu jednání v tomto znění:
Schválení převedení částkry 40 579,92 Kč příspěvkové organizace Zš a MŠoub nad Moravou do
rezer-vního fondu k použitív roce 2012.

Program jednání po výše uvedené úpravě:
l. Schválení programu zasedáni - předkladatel starosta
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání - předkladatel starosta
3. Schválení rozpočtu na rok 2012 - předkladatel Ing. Čečman
4. Schválení hostování lunaparku na dubské pouti2012 - předkladatel místostarosta
5. Schválení poplatku stočnéhona rok 2012 - předkladatel, místostarosta
6. Schválení výše příspěvku do sociálního fondu na rok 2012 - předklad. Ing. Čečman
7. Projednání Žádosti o sníŽenípoplatku zaodpady
8' Projednání Žádosti o odprodej pozemku
9. Zptáva finančníhovýboru

10. Schválení převedení částky 40 57g,92 Kč příspěvkové organizace ZŠa MŠDub nad Moravou do
rezervnílro fondu k použitív roce 2012.
11. Všeobecnározprava
12. Návrh na usnesení
13. Závěr

Bylo hlasovátro o sclrválení prograrnu zasedání po uvedené úpravě.

Pro návrh:

8 hlasů, zdrŽelo se: 0lrlasů, proti: 0 hlasů

Program zasedání byl schválen.

2. Kontrola ptnění usnesení zastupitelstva z9- zasediní

Tento bod buáe předmětem zprávy finančníhovýboru v bodě č.9. tolroto programu zaseďáni.

Zastupitelstvo městyse: bere na vědomí

3. Schválení rozpočtu na rok 2012 - předkladatelIng. Čečman

Zastupitelstvo stanovuje, že v roce 2OI2 se zména v jednotlivých položkách ýdajů v rámci paragrafů
povoluje. Ce1kový objem mzdových poloŽek u jednotliqýclr paragrafu nesmí být překročen, záměna
mezi jednotliqými mzdovými položkami je povolerra.
v následne rozptavě vznesl občan Ing.Vlček Pavel dotaz: s jakou částkou se počítána zkorumpování
nadřízených oigánů a kolik si hodlají představitelé obce a jejich přisluhovači rozdělit nrezi sebe
z obecní kasy.

Bylo mu ojpovězeno zastupitelem Ing. Čečmanem,Že zastupitelé nejsou přisluhovači a o Žáďné
kórupci mu není nic známo a zopakoval, jaká částka je stanovena rozpočtem a to: zastupitelé obcí 910.000,-Kě a vše je dle zákona.

Na toto odpovědě1 Ing. Vlček: ,,Vše podle zákona patrně nebude, pokud ví, pan Dolrnálek si za
Mateřskou školku vyinkasoval 60.000,-Kč, za úďajné vícepráce, jelikož týo vícepráce žádnými
víceprácemi nejsou, protože to co nám tady hlásal za bludy,jsou opravdujen bludy.
Sbrósta přerušil pana Ing' V]čka, že toto je předmětern soudnílro Íízeni.Toto není tématem rozpočtu.

Pro návrh: 8lrlasy, zďrŽelo

se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů

Schváleno.

4. Schválení hostování lunaparku na dubské pouti 2012 - předkladatelmístostarosta
Místostarosta přečetl Žádost, která byla Zaslána na Uřad městyse Dub nad Moravou dne
5.3.21lz,ve které Se uvádí aby ', při přípravě Smlouvy o pronájmu lmezi Městysem Dub nad
Moravou a budoucím nájemcem/ by|a zpronajímaných prostor vyjmuta zatravněná plocha u
jsou
kostela. Tyto pozemky nejsou ve vlastnictví Městyse Dub nad Moravou, nýbrž vlastníky
KN.
evidence
ťyzíckéosoby - jedná se o pozemky parc.č. 298 PK, parc.č. 301 PK a dalšídle
pro úplnost dodáváme,že za uplynulé 20 leté období tuto plochu obec Dub nad Moravou
pronajímala pro hostování lunaparku na dubské pouti, právo kuzavíráni nájemní smlouvy
mají v1astníci pozemků". Žádost byla podána Jiřím Matouškem, Tyršova 160 Dub nad
Moravou, Ing. Hana Urbanová, Tyršova 105, Dub nad Moravou.

O tomto bodě nebylo hlasováno a přesouvá
Dub nad Moravou.

se na

příštízasedání zastupitelsfva městyse

5. Schválení poplatku stočnéhona rok 2012 - předkladatel, místostarosta

Stočrrépro rok 2012 ve liýši 440.-Kč včetně DPH na osobu a rok pro obČanr ilap.l-Le iie rlaritačtrí
jednotnou kanalizaci a ve výši 330.-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občar,r naPJen- natiakorcu
kanalizaci s uzavřenou smlouvou o odváděrrí odpadních r'od s Ú\4 Dub nad \lo:_er..u.
Irrg. Dohnálek předrresl návrlr, který se Úkal čb'ř variallt dle ripočttr paní účeiniGregarkoré. Po
pro.jednání byl dán návrh na výše uvederrou částku.
Pan zastupitel Mrázek vznesl protinávrlr, Že by byl rád pro niŽšíčástku a to jt_rO.-Kč na grar itaČní
jednotnou kanaltzaci a290,- Kč na tlakovou kanalizaci.

Pro rrávrlr: 1 hlasů, zdrželo se:
Neschváleno.

1 hlasů, proti: 6lrlasťr

Pan starosta dal hlasovat pro návrh: Stočrrépro rok 2012 :,e výši 440.-Kč r'četrrě DPH na osobu a
rok pro občarry rrapojené na gravitační jedrrotlrou karralizaci ave výši330.-Kčvčetrlě DPH rra osobu a
rok pro občany napojené na tlakovou kanalizaci s uzavřelrou smlouvou o odváděrrí odpadních vod
s UN{

Dub nad Moravou.

Pro nár'rh: 7 hlasů, zdrŽelo se: 0lrlasů. proti:

1 lrlasťr

Schl'áleno.
DaIšíčást toho bodu se t;'ká slevy na stočnémpodnikatelům na odvádění srážkovévody ve výši:
80% - Římskokatolická farnost Dub nad Moravou a TJ Sokol Dub nad Moravou.
50% - ostatní podnikatelé.

Ing. Urbarrová sdělila, že je zásaďně proti, jelikož se jí rrelíbí,že se podnikatelůrn stanovuje sleva a
občanůrnnikoliv. Ing' Dohnálek odpověděl, že občanéneplatí za srážkové vody, ale pouze za odpadní
vod,v.

Pro návrlr: 6 lrlasů, zdrželo se: 0 hlasů, protí: 2 hlasů
Schváleno.

6. Schvátení výše příspěr'ku do sociálního fondu na rok 2012 - předklad. Ing. Čečman
Návrh přídělu do sociálního fondu na rok 2012 celkem 55.000'-Kč.
Pro návrh:

B hlasů, zdrže1o se: 0 lrlasů, proti: 0 hlasů

Schvá|eno.

Projednání žádosti o sníženípoplatku za odpady:
Byla přečtena Žádost a čestnéprohlášení- ,,Prohlašuji, že jsem v průběhu roku 201 1 nebydiela
7 měsícův Bolelouci a žáďám tímto o sníženípoplatků za syoz komunálního odpadu a
stočného".Tuto Žádost podala Llrbanová Jarmila, byem Boleloucká 624,783 75 Dub nad
7.

Moravou.

Ing. Dohnálek vysvětlil, z jakých důvodůnemůŽe bj,t této Žádosti vyhověno.
Starosta dal hlasovat pro odmítnutítéto žádostt.

Pro ná'r'rh: 7lrlasů, zdrŽelo se: l hlasů. proti: 0 hlasů
Zamítá se.
E. Projednání žádosti o odprodej pozemku:
- :.:rěr odprodeje části pozemku parc.č. 93411 (o výměře 1m2;, část pozemku parc'č. 93412 (o
''.":i:; 6mr) a část pozemku parc.č. 94019 (o 1,ýměře 6m2) vše v k.ú. Dub nad Moravou.
. '. ' Ž::ost podala paní Krčková Bohumila. b1'tern Sokolská 260,183 75 Dub nad Morar ou.

Starosta př'ednesl žádost

o

soulr|as s odprodejern těclrto částípozernkťr, z dťrvoclu kolaudace a

odprodeje rodirrného donru Sokolská262, Dub nad Moravou.

Pro návrh:

8 hlasů, zdrželo se: 0 hlasťl. proti: 0 lrlasů

Schváleno.
- záměr odprodeje části pozernku parc.č. 876 (zahraďa)' k.ú. Dub nad Moravou o celkové výměře cca
120m2.

Starosta nechal hlasovat o odprodeji části pozemku.
Pro návrh: 4 hlasťr, zdrželo se:

Zamítá se.

l

hlasťt, proti: 3 hlasů

Starosta nechal hlasovat o pronájmu části pozemku za uvedených podmínek, kdy nájem bude
běŽet do doby vydání nového územnílro plánu obce.

Pro návrh:

8 lrlasťr, zďrŽelo se: 0lrlasů, proti: 0 hlasů

Zpráva finančníhovýboru:
Byl přečterr zápis z finančrrího výboru ze dne
9.

Programem jednárrí bylo následLrjící:

6.3 '2012.

1) doloženíryúčtovárríúčelovýclrdotací zarok2011

- paní účetníGregárková předložila v dokončené
zprávějednotlivýclr organizací o vyúčtováníposlrýnuých příspěvků zrozpočtu Dub nad Moravou,
finančnívýbor vše zkontroloval a rremá připornírrek.
2) sestavení dotačrríchsmluv na rok 2012, finallčrrí výbor žáďá a navrlruje t1.to změny:

.

abY bylo vyú{1gv{nf posk1tnutélio příspěvkLr posunuto do ternrínu 2a.12.2012, zdůvodu

o

opožděných plateb.
přesněji specifikovat účelpouŽití příspěvku.

3) kontrola pohledávek vůčiměst1''si Dub nad Moravou zaminu]á období.

4) provedení revize rrájemních slllur' obecních b1.tů rněs{se Dub nad Moravou do příštíhozasedání
zastupitelstva.

Zastupitelstvo bere na r,ědomí.

10. Schr,álení přer'edení část\ 10 57g,g2

Kč příspěvkové organizace ZŠa MŠDub

nad

Moravou do rezen'ního fondu k použitír' roce 2012.
Pro návrh:

8 hlasů. zdrŽelo se: 0 hlasů. proti:

0lilasů

Schváleno.
11. Všeobecná rozprar'a:
Pan zastupitel Fr' N4rázek poŽádal o rel'okaci hlasování a to bodu ] 0/B - záměr odprodeje části
pozemku parc.č' 8]6 (zahrada). k.ú. DLrb nad Moravou o celkové q'měře cca 12On2.
o tomto bodu se hiasor alo opětor ně za podmíriek, které bi,ly dohodnuty, a to že Žadatel uhradí
veškerélydaje spojené S tímto odprodejem'

Pro návrh:
Schváleno.

5 hlasů. zdrŽelo se: 0 hlasů. proti: 3 lrlasů

12.

Návrh na usnesení

Na ávěr poděkoval starosta městyse občanůmza účastna zasedění.
Jednání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou bylo ukončerro ve 20:00 hod.
Zapsa\a

i zpracovala: Háutlerová Andrea

Starosta

V' Křesina

Schválení ověřovatelé zápisll:

Přececlrtěl Zdenék

František }i4rá"zek

