Zápis

z11.zasedánÍ Zastupitelstva Městyse Dub nad Moravou
konaného dne 23.5.2O'l2
Místo konání:

Přítomni:
ovětíol;aÍelé.'
Zapisovatelka.'
Hosté:

Kulturně-společenské cenfium, začátek jedrrárlí v 1B:00 hod.
dle prezenčnílistirry 1 č1enůZM
Dr. Josef Fryš, Zderrěk Přecechtěl
Andrea Háutlerová

Ing. Losenický Zbyněk
Při zahájení zasedáni bylo přítomno 7 členůzastupitelstva nrěstyse.

omluveni: starosta Křesina Vítězslav, zastupitel Čečman]vo
Zasedání zahájll místostarosta městyse Dub riad Moravou Ing. František Dohnálek.

Ztoho jednání byl pořízen zvukový záznam, ktery
Moravou.

je

usclrován na Út"adu městyse

vDubu

nad

Program jednání:
1. Schválerrí programu zasedáni.
2' Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání.
3. Schválení smlouvy o přidělení dotace na akci: Úspora energie zŠouu nad Moravou.

4. Schválení pronájmu obecriích pozemků na pouťovéatrakce při

konání tradičnídubské
pouti v r.2012.
5. Schválení uclrazeče o odprodej nebyových prostor bývalé českéspořitelny v Dubě n,M
ě.p.172.
6' Schválení srnlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí
7. Schválení stanov mikroregiorru Království.
8. Sclrválení smluv o příspěvku jednotlivýrrr organizacím'

9. Všeobecnározprava.
l0. Návrlr na ustlesetrí.
11. Závěr.

1. Schválení programu zasedání:
Návrh přednesl místostarosta městyse Dub nad Moravou Ing. František Dohnálek.
Zastupitel dr. Fryš vznesl připomínku, že mu nebyly poskytnuty materiály k dnešnímu programu
zasedání, pouze obdržel stanolry mikroregionu Královstvi, tldiž se bude muset zdržet hlasování o
schválení programu zaseďání.
Bylo lrlasováno o schválerrí programu zasedání
Pro návrh:

6 hlasů, zdrže\o se: 1 hlas' proti:

0lrlasů

Program zasedání byl schválen.
Před zahájením jednání představil Ing. Dohnálek hosta pana Ing. Zbyika Losenického - projektanta
akce,,Clrodník podél silnice III1435 l2,Dubu nad Moravou _ Tučapy", ktetý přednesl problematiku
dalšílropokračování ohledně návrhu projektu, před podáním Žádosti o územníÍízenina stavebrrí úřad.
Realizace stavby je reálná koncem léta tolroto roku.

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z']'0. zasedání

Bod usnesení _ př'esun Schválení pronájmu obecních pozemků na pouťovéatrakce při konání tradičrrí
dubské pouti v r.2aI2 rra 11. zaseďání - splněn.
Ing. Urbanová - vznesla dotaz, proč nebyla uvedena její připomírrka v zápisu z 10. zasedání ohledně
obory pana Hlávky, žádala o sdělerrí, o co se Žádáv novém záměru (žádosti) podané na stavební úřad,
jakýje rozsalr zánrěru' kdoje ŽaďaÍel, a najakou dlouhou dobu se se záměrem uvažuje.
Dále připorrrínka paní Raškové - rněla dotaz ýkajícíse
- nájemních byů, podle jakého klíčese přidělují tyto nájemní byty
- požaduje o vyčlenění 2 - 3 býů, které mohou bý použity jako startovací bi.ly pro rrrladé lidi na dobu
trr árrí nájlnu cca 2 let
- Žádá o přepracování nájemních snrluv a požaduje zkráceni termítru nájmu na dva až tři roky a ne na
dobu neurčitou.

Zapisovatelka p. Háutlerová vyhotoví, doplrrění textu v části,,Všeobecná rozpraYa" zápistt z10.
zaseďání Zastupitelswa Městyse Dub nad Moravou konaného dne 7 .3.2012.
Zastupitelstvo městyse: bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 1O.zasedání
námitku ing.Urbanor.é k zápisu 10. zasedání.

3. Sclrválení smlour'y o pr'idělení dotace na akci: Úspo.u energie zŠouu nad Moravou
ing. Dolrnálek sdělil stručně obsalr:
- smlour,ry č. 10063903 o posk1.tnutí podpory ze státního fondu životníhoprostředí
operačnílro programu Žívotl:líprostředí na akci Ú'po.u energie-ZŠDub nad Moravou.
Pro návrh:

a

schvaluje

ČR r,ránrci

7 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, proti: 0 lrlasů

4. Schválení pronájmu obecních pozemků na pout'ové atrakce při konání tradičnídubské pouti

v r.2012.
Ing' Dohnálek sdělil, že tento bod byl přesunut z minulého jednání z důvodu nesrovnalosti pronájmu
pozemků, jelikož Městys Dub rr,/\4 rnůžepronajínrat pouze obecrrí pozemky.
Put Zapoměl (provozovatel atrakcí) se účastnilpracovnílro jednání zastupitelstva dne 16.5.2012,
konaného v karrceláři starosty, kde vysvětlil problematiku k tomuto provozu atrakcí a zabezpečeni.
Nabídka za pronájem pozernků:
1) Jaroslav Zapoměl, }rTová 301, 66459 Telnice, Brno-venkov - ěástka l50.000,-Kč
2) Starrislav Fink, Těšeti ce 582, 696 19 Mikulčice -částka 140.000,-Kč
3) Bohuslav Nový, Nádražní 8I3, 664 fi Újezd u Bnra - částka l25 '000,-Kč
4) Jaroslav Fink, Blíšťka2]012,'198I7 Smržice _ částka 240.000.-Kč.

Ing. Urbanová - připomíná, Že pan Zapoměl na pracovní schůzce nabídl zvýšenínabídky za proníýem
na ] 85'000,-Kč na dobu trvání 3 let' pokud s ním bude sepsána smlouva na uvedenou dobu.
Pan Hruška dal námitku, proč se nepronajímajíplochy určených pozemků každému vlastrríku atrakce
zvlášť.
lng.Dohrrálek a zastupitel Fr.Mrázek vysvětlil, zjakého důvodu je lepšísepsat smlouvu sjedním
provozovatelem všech atrakcí. (S jedním provozovatelem je snazšía rychlejšíjednání, finančnívýnos
je zaručen a provozovatel přejírná odpovědnost za případné škody.)
Dále pan Mrázek požaduje sepsat S panem Zapomělem smlouvu na částku 185.000,-Kč na dobu twání

3 let.
Zastupitel Dr.Fryš dal rrávrh na usnesení
- Zastupitelstvo souhlasí s prorrájmem obecních pozemků na pouťovéatrakce při konárií Dubské pouti
panu Jaroslavu Zapomělovi, Nová 30l,66459 Telnice, Bmo-venkov, za částku 185.000,-Kč ročně po
dobu 3 let. Starosta, místostarosta jsou zplnomocněni k uzavření srnlour,y.

Pro návrh:

7 hlasů, zdrže\o se: 0 hlasů, proti:

0lrlasů

5. Schr'áIení uchazeče o odprodej nebytových prostor bývalé českéspořitelny v Dubě n/M č.p.

172

Ing. Do1rrrálek zdůvodlril, za jakých podmínek byl zvel"ejněn zámět odprodeje

uchazeč:
1) Jan Mádr, byenr Bezejrrrerrá 135, Dub nad Moravou
2)

-

nabízená částka 450.000,-Kč

MUDr. Marie Doleželová, Tovačovská 191,]83 75 Dub nad Moravou-nabízenáčástka 4l0.000.-

Kc-

Dal návrlr, aby se $.to prostory přiděIili uclrazeči:
Jan Mádr, byern Bezejmená 135, Dub nad Moravou na koupi nebyor,"ých prostor, nebyové jednotky
č,. L72lLo1v I.N.P.,býr'alé Českéspor"itelny v Dubě nad Moravou, č.p' I72.

Pro návrh:

7 hlasů, zdrželo se: 0 |rlasů, proti: 0 hlasťr

6. Schválení smlouly o poskytnutí příspěvku na zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí.

Ing. Dohnálek vysvětlil důvod přijetí poslq'tnutého příspěvku
Návrh na usnesení:

schválení přijetí příspěvku, sclrválení spolufinancování obce minimálně ve stejné lyši jako je qfše
příspěvku zrozpočtu olonrouckého kraje a schválení znění smlour,1': o poskynutí příspěvku ve výši
60.000,- Kč, kterou lze použítzejména na pořízení přívěsného vozíku, lýstražnéhoa světelnélro
vybavení pro dopravní vozidlo FORD.

Pro návrh:

7 hlasů' zdrželo se: 0 hlasů, proti: 0 lrlasů

7. Schválení stanov mikroregionu Království
Ing. Urbanová vznesla námitku k značným nedostatkům v těclrto stanováclr, materiál je hodrrě starý a
nedobře zpracovaný. Vznesla dotaz, zda je vůbec možné,aby byl zastupitelstvu takto předložerr ke

schválení.
Dr. Fryš vznesltaké námitku' že pod bodem 5) z9. zasedání zastupitelstva20I2,jsnre jiŽ schválili:
Aktualizaci znění stanov Sdruženíobcí rnikroregiotlu Království.
1) aktualizovat Seznam obcí mikroregionu Království
2) počet členůrady změnitna 6
3) fuirkčníobdobí předsedy, raďy a ostatních orgánů (kontrolnílro a firrančnílro q'boru) prodlorržit na 4
roky (totožné s volebním mandátem obcí).
4) princip hlasování * schváleno nadpoloviční většinou členů.

Dr. Fryš r.ysvětlil, proč zastupitelswu vůbec nepřís|ušíschvalovat

[to stanor,y mikroregionu
Království. Přímo ve stanováclr rnikroregior,u je ustanovení' že stanor,y (i případné změny a doplňky)
schvaluje valná hromada mikroregionu. Změny odhlasované na 9. zasedání nebyly ve starrovách
provedeny. Navrhuje zrušení tolroto bodu ]. Schválení Stanov mikroregionu Království pro
nepříslušnost k rozhodování.
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo rušítento bod programu pro nepříslušnost.

Pro návrh:

7 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů

8. Schválení smluv o příspěvku jednotlivým organizacím
Ing. Dolinálek přečetl obsah smluv a zdi.rraznil, že doba realizaceje nejpozdějl do 20.12.2012, Městys
Dub nad Moravou poskyrre do 3Odnů od schválení dotačnísmlouvy zastupitelstvem městyse finanční
příspěvek.

Smlouvy o poskýnutí příspěvku z rozpočÍurněstyse Dub nad Moravou pro:
Rímskokatolická farnost Dub nad Moravou - finančnípříspěvek ve výši
300.000,-Kč (z toho 100.000,-Kč na opravu fary a kostela v Dubu nad
liřiště a na terénní
Moravou, 200.000,-Kč na dobudování víceúčelového
hřiště).
úpravy kolern víceúčelového
Pro návrh: 7 hlasů, zdrŽelo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasťt.
-

-

Junák Svaz skautů a skautek Dub nad Moravou a Bolelouc - finanční

-

TJ Sokol Dulr nad Moravou, oddíl kopané - firrančnípříspěvek ve výši

příspěvek ve výši 50.000,-Kč (odvodrrění terénu za klubovnou).
Zastupitel Z. Přececlrtěl r,ysr,ětlil, na co bude použit příspěvek.
Pro návrh: 7 hlasů, zďrŽe|o se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů.

220.000,-Kč (100.000,-Kč na provozní výdaje, 120'000,-Kč na opravu
nálrradního hřiště v Dubu nad Moravou).
občan Hruška, r,znesl dotaz proč Junáci pomáhají při různých akcíclr a oddíl kopané rle.
Pro návrh: 7lrlasů, zďrŽe\o se: 0lrlasů, proti: 0lrlasů.
-

TJ Sokol Dub nad Morat'ou - finančnípříspěvek ve
(provozní q'daje na sokolovnu v Dubu nad Moravou).

Pro návrh:

7 hlasů, zdrželo

výši 100'000,-Kč

se: 0 hlasů. proti: 0 hlasů.

9. Všeotlecn á rozprava
Ing. Urbanová žádá o převedení bodu č. 9

z 10. zasedání zastupitelstva městyse Dub nad Moravou a to
bod.9l4) provedení revize nájernních smluv obecních byů městyse Dub nad Moravou, do příštího
zasedání zastupitelstva ato z důvodu nepřítonnosti pr'edsedy firrančního výboru.
Ing' Urbanová žádá o informaci kultunrí a sociální komisi, zda-li je

jiŽ obsazen.

by

nad Poštou Dub nad Moravou

Zastupitelka MUDr.Sládková, sdělila požadovarré infonnace, julry je klíčk tomuto přidělování, zatírn
není byt k dnešnímu dni obsazen.

bý

neobsadí tedy nějakrym občanem, ktery ho opravdu
potřebuje. Uvedla třeba paní Faltusou, která se nacházi v tiŽivé situaci. Paní Skopa|ová sdělila' že paní
Faltusová ovšem nerná řádně podanou Žádost o byt'
občanka Rašková dále požadovala sdělení, jestli obec disponuje nějakým náhradním byem, z důvodu
mimořádných krizových situací.
občan Hruška poŽaduje pro rozhodování občanůz pořadníku na by - zkrácení lhůty rra jejich

občanka Rašková se ptá, proč se tento

lyjádření menší jak 14 dní.

Dr. Fryš se vrátil k minulému zaseďání ohledně slev podnikatelůrn na srážkovérlody, seznámil
přítornné s ýpočtem, Že slely podnikatelům zatíŽi\y každéhoobčana městyse částkou 40 Kč ročně a
přečetl dopis starostovi sdotazem, na základé jahých podkladů by1y t1.to slely lypočteny. Zde
upozornil na zjevný nepoměr platby stočnélroSokolem Dub a ZD Dub, které platí velrni málo
vzhledem krozloze i kvalitě povrchu sých tří středisek. Přečetl i odpověd'Starosty na své dotazy, kde

starosta neodpověděl a tak porušil zákon o obcích.
Zastupitel Z. Přecechtěl dal návrh na opětovné posouzení odborníkenr.
Ing. Dohnálek odpověděl, že smlouva o stočnémse Zemědělským družstvem Dub rrad Moravou je
platná a byla uzavÍená dne 1. l .2005.
Zastupitel dr.Fryš se ptá, proč občanémusí platit 18 Kč za kubík splaškové vody a ZD platijednu
korunu? Proč nebyla smlouva jiŽ ďávno aktualizována podle vývoje cen - stejně jako pro občany?
Měsýs přicházi o velké finančníprostředky. Navrhuje uložit starostovi předloŽit příštímuzasedání
zastupitelstl'a přepracovanou smlouvu městyse se ZD o placení stočrrého.

občan Vlček: sdělil' že platíme za komunální odpad více jal< v olomouci, dal otázku ,,proč platínre
tolik".
Irrg. Dohnálek nru sdělil, rra jakérn základě se provádí qzpočty tra statlovení této částky.
občan Vlče]< opětovně nařkl zastup jtele z korupce.
Zastupitel Mrázek, se dotazoval na kvalitu pitné vody, proč je cena za nekvalitlrí pitnou vodu tak
1,ysoká a navrlruje, aby starosta jednal s Moravskou vodárenskou a.S. olomouc.
lng. Dolrnálek sdělil k této problematice, jak je sepsána smlouva s Moravskou vodárenskou' a.S.
olornouc. Každý měsíc je na Městys Dub nad Moravou zasílán rozbor pitné vody na dusičnany a to
z 9 odběrných míst, to je r'yvěšováno na úřednídesce.
občanka Nováková měla dotaz na 3 nově vzniklá pracovní místa na pozici kultury, která vzriikla na
Úradu městyse Dub nad Moravou.
občan Urbarr upozornil na problematikrr ohledně ,,Revitalizace lokality Pusty", žádá starostu do
příštíhozasedání za'stupitelstva o kompletní rozbortéto akce revitalizace Pusý, dotace jsou vázán5l na
určitépožadavky' které nejsou plněny. Správce nedodrŽuje podrnínky napoLrštění a údržby.
občan Tesař'ík upozornil rra stříkárrí ledu v zinrním období a dotazuje se, proč hasiči čerpali vodu
z obecnílro lrydrantu a ne z náhonu, zajímá ho, kdo to zaplati.
občan Vlček: dotazk Dubskérnu zpravoďaji, zdá se mu nezajímaý a poclrybné kvality myslí si, že je
prováděna cenzura příspěvků měsfysem Dub nad Moravou.
občan Faltus: Žádá zastlpitele, aby dávali podnět a infonrrace do obecnílro zpravodaj e. Zároveť'l
vyvrátil vznesený dotaz občana Vlčka o cenzuře, žádná takoruá není.
občan Hruška Žádá o sdělení, zda miže bý provozován rybolov na Pusým.
10.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo městyse s c h v al u j e

:

l1lt

program 1 1. zasedání zastupitelstva rněstyse Dub nad Moravou.
smlouvu č. l0063903 o poskýnutí podpory ze státního fondu životního
prostředí ČR v rámci operačního programu životníprostředí na akci
lJspora energie-ZS Dub nad Moravou.
l1'l4 pronájem obecních pozemků rra pouťovéatrakce při konání Dubské pouti
panu Jaros|avu Zapomělovi, Nová 301,66459 Telnice, Brno-venkov,
za částku 185.000'-Kč ročně po dobu 3 let. Starosta, místostarosta jsou
zplnomocněni k uzavření srnlouvy.
Íl5 uchazeče Jana Mádra, byem Bezejmená 135, Dub nad Moravou na koupi
nebyoých prostor, nebytové jednotlry č. L72lLo1v I.N.P.,bývalé České
spořitelny v Dubě nad Moravou, č.p. 1'72, za částku 450.000,-Kč.
1116 přijetí příspěvku, schvaluje spolufinancování obce min. ve stejné qlši jako
je výše příspěvku z rozpočÍuolornouckého kraje a schvaluje zněrrí
smlour'y: o poskytnutí příspěvku ve ýši 60.000,_ Kč, kterou lze použít
zejména na p oř izení přívě snéh o vozíku, qýstražn éh o a světe ného r,yb aven í
pro dopravní vozidlo FORD.
11/8 smlouvy o poskýnutí příspěvku z rozpoótu městyse Dub nad Moravou

1Il3

l

pro:
_
- Rímskokatolická farnost Dub rrad Moravou * finančnípříspěvek ve výši
300.000,-Kč (z toho 100.000,-Kč na opravu fary a kostela v Dubu nad

Moravou, 200.000,-Kč na dobudování víceúčelovélrolrřiště a na terénní
úpraq, kolem víceúčelovéhohřiště)'
- Junák Svaz skautů a skautek Dub nad Moravou a Bolelouc - finanční
příspěvek ve výši 50.000,-Kč (odvodnění terénu za klubovnou).
- TJ SokolDub nad Moravou, oddíl kopané - finančnípříspěvek ve ýši
220.000,-Kč (100.000'_Kč na provozrrí výdaje, 120.000'-Kč na opravu
náhradního lrřiště v Dubu nad Moravou).

-

TJ Sokol Dub rrad Moravou - finančnípříspěr,ek ve výši 100.000,-Kč
ýdaje na sokolovnu v Dubu nad Moravou).

(provozrrí

Zastupitelstvoměstyse

1'tl2

bere na vědom

í:

kontrolu plrrění usnesení zastupitelstva z l0. zasedání.

Zastupitelstvo městyse r u š í:

1Il7

bod programu - schválení stanov mikroregionu Království'

Zastupitelstvo městyse u klád á:
1) starostovi městyse Dub nad Moravou do konce června:
- přepracování smlouvy o stočnémse Zemědělským družstvem Dub nad Moravou.

Pro návrh:

6 h]asů, zdrŽeIo

se:

1 hlas,

proti: 0 hlasů.

2) zapisov ate lce Háutl erové
- doplnění zápisu z 70. zasedáni Zastupttelstva městyse:
:

Bod

11) Všeobecná rozprava:
Ing. Urbanová vznesla dotaz na paní Háutlerovotl' r,edoucí stavebního úřadu v Dubu nad Moravou,
olrledně obory pana Hlávky, aby sdělila' o co se žádá v novém záméru (žádosti) podané na stavební
úřad,jakýje rozsah záměrl, kdoje žadatel, a najakou dlouhou dobu se se záměrem uvažuje.

Paní Rašková rrrěla dotaz oliledně nájemních býů, podle jakého klíčese přidělují t1,to nájemní b},'ty.
Místostarosta Ing. Dohnálek odpověděl, že na |4o byty je pořadník (sezrram) a sociální ýbor řádně
projednává a posttzuje $'to žádosti, d|e příslušných kritérií.
Paní Rašková požaduje o vyčleněrrí 2
lidi na dobu trvání nájmu cca2let.

- 3 byti,

které molrou být použity jako staftovací byty pro mladé

Paní Raškov á Žádá o přepracování rrájemních smluv a požaduje zkrácení termínu nájrnu na dva až tři
rotr'ry a

ne na dobu neurčitou.

Na závěr poděkoval místostarosta městyse občanůmza isčast na zasedáni.
Jednání Zastupitelswa městyse Dub nad Moravou bylo ukorrčeno ve 20:20 hod.
Zapsala

l zpracovaIa: Háutlerová Andrea

Starosta V. Křesina
Schválen í or,ěřovatelé zápisu'.

Přecechtěl Zdeněk

Dr. Josef Fryš

