Zápis

z12.zasedání Zastupitelstva Městyse Dub nad Moravou
konaného dne 1 8.6.20'12

Místo konání.'

Přítontni:
ověřovatelé.'
Zapisovatelka:
Hosté:

Kulturně-spoleěenské centrum, začátek jednání v 1B:00 hod.
dle prezenční listiny 6 členůZM
Dr. Josef Fryš, Zdeněk Přecechtěl
Arrdrea Háutlerová
Ing.Spáčilík-předseda ZDDub nad Moravou.

PÍi zahžt1enízasedátrí bylo přítornno 6 členůzastupitelstva městyse.
omluveni: Alena JeŽáková, František Mrázek, starosta Vítězslav Křesina.
Zasedáni zahájil místostarosta městyse Dub nad Moravou Ing. František Dohnálek.

Ztoho jednání byl pořízen zvukový záznam, kte{ý je uschován na Úřadu městyse vDubu nad
Moravou.

Program jednání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
3. Schválení příspěvku na činnost mládeže organizacív roce2012
4. Schválení závěrečného účtuměstyse Dub nad Moravou
S.Schváleni žádosti o poskýnutí finančníhopříspěvku žákůms postiŽením
6. Žáďosto odprodej části pozemku p.č. fiLlI v k.ú. Dub nad Moravou
7. Schválení zhotovitele na opravu a regulaci napětí pro úspory energie v síti veřejného
osvětlení
8. Projednání žádostí p. Jana Mádra
9.Schválení zhotovitele na opraw sociálního zaŤízeni na úřadu městyse
10. Schválení zhotovitele na opra\u CoV _ Dub nad Moravou, Il.etapa

Všeobecnárczprava
Návrh na usnesení
73. Závěr
11.
12.

1. Schválení programu zasedání:

Návrh přednesl místostarosta měsýse Dub nad Moravou Ing. František Dohnálek.
Zastupitelka Ing' Hana Urbanová požádala o vloženídalšílrobodu do programu jednání v tomto znění

,,Terénníúpravy obora - Il.etapa" ato z důvodu, že Ing. Petr Gótthans požádal městys Dub
úpravy obora _ II. etapa. Tato
nad Moravou dne I.6.2012 o vyjádření se kakci
',Terénní
žádost by měla b;it projednána veřejně a všichni zastupitelé budou mít moŽnost se k této
žáďostí řádně vyj ádřit.

Program jednání po výše uvedené úpravě:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
3. Schválení příspěr'ku na činnost mládeže organizaci v roce 2012
4. Schválení závěreěného účtuměstyse Dub nad Moravou
5. Schváleni žádosti o poskýnutí finančníhopříspěvku žakůms postižením
6. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 11i/1 v k.ú. Dub nad Moravou
7. Schválení zhotovitele na opravu a regulaci napětí pro úspory energie v síti veřejného

osvětlení

Mádra
zhotovitele
9. Schválení
na opravu sociálního zaŤízenína úřadu městyse
10. Schválení zhotovitele na opravu Čov - Dub nad Moravou, II. etapa
1 1. Terénníúpravy obora * iI. etapa
12. Všeobecnározprava
13. Návrh na usnesení
14. Závěr
8. Projednáni žádosti p. Jana

Bylo h|asováno o schválerrí programu zasedání po uvedené úpravě'

Pro návrh:

6 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů

Program zasedání byl schválen.

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z 11. zasedání
- zajištění smlouly o odváděrrí sráŽkových vod ze ZDDub nad

Moravou
Dne 12.6.2012 poŽáďalo Zemědělské družstvo Dub nad Moravou o zakomponování do nové smlouvy
platné od 1.1.2012 poslq'tnutí sler'y'7}Yo na odváděrrí srážkových vod.
Ing. Spáčilík- předseda Zemědělského družstva Dub nad Moravou zdůvodnil, proč žádaji o 70%o
slevu na odvádění srážkových vod. Tuto slevu žádajíz důvodu, že srážkové vody nezatězují ČoV
z hlediska odstraňování organického znečištění,neboť sejedriá o dešťovévody'
Dr. Fryš zdůvodnil, jaké slevové výhody dle smlouvy ze dne 1.1'2005 měIo ZD Dub nad Moravou do
konce roku 201 1.
Také upozornil na Usnesení z 10. zasedéníZastupitelstva rrrěstyse Dub nad Moravou ze dne 7 .3.2012,
že sleva na odvádění srážkoýclr vod B0%o byla udělena pouze Římskokatolické farnosti Dub nad
Moravou a TJ Sokol Dub nad Moravou a všem ostatním podnikatelům sleva 50% , tedy i ZD Dub rrad
Mor.
Ing. Dohnálek požádal o revokaci Usnesení z10. zaseďání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou
ze dne7.3.2012 číslo10/5 a jeho nahrazení noým textem:
10/5 : stočrrépro rok 2012 ve Výši 440'-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občany napojené na
gravitační jednotnou kanalizaci a ve qýši 330'-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občany napojené na
tlakovou kana|tzaci s uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod s ÚM Dub nad Moravou.
Dále schvaluje slevu na stočnémpro podnikatele na odvádění srážkové vody ve qýši:
- B0% - Rímskokatolickéfarnosti Dub nad Moravou a TJ Sokol Dub nad Moravou.
- 70% Zemědělskému družstvu Dub nad Moravou
- 50% ostatním podnikatelům.

Byl dán návrh na hlasování o revokaci Usnesení 1015 z
Moravou ze dne'7 .3.2012

a

jeho nahrazeni:

Pro návrh: 4 hlasů, zďrželo

10. zasedání Zastupitelstva měsýse Dub nad

se: 0 hlasů, proti: 2 hlasů

Neschváleno.
Zastupitelswo městyse: bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z

ll.zasedání

3. Schválení příspěvku na činnost mládeže organizací v roce 2012
Ing. Čečmanpředložil návrh rozdělení příspěvku rnládeži v roce 2012. Rozpočtováno celkem
250.000,-Kč, ztoho 50.000,-Kč _ Skauti _ opravna klubovny. Srnlouvy zůstávaji stejné, pouze malá
změna je doba realizace a to nejpozději do 20 'I2.20I2.
Pro návrh:
Schváleno.

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

4. Schválení závětečnéhoúčtuměstyse Dub nad Moravou

Ing. Čečmanpředrresl podklady k Závěrečrrému účtuzarok2011 anavthl jelro schválení bez výlrrad.
Dr. Fryš sdělil' že nesouhlasí a má tedy výhrady k závěrečnému účtua důvodem je stočnézarok201'7,
tudížse zdržíhlasov áni.

Pro návrh: 5 lrlasů, zdrŽe\o se: 1 hlasů, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo schvaluje a souhlasí s celoročnímhospodařením a to bez ýhrad.
5. Schválení žádosti o

poskýnutí finančníhopříspěvku žákůms postiŽením

Ing. Dohná|ek přednesl žádost Střední školy a Základní školy DC 90, s.r.o., Nedbalova 36, 772 00
olomouc * Topolany, jedná se o finančnípříspěvek na 4 děti.
Ing. Dohnálek navrhuje 2'500'-Kč na jedno dítě, celkem tedy 10.000,-Kč.

Pro návrh:

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

Schváleno.

e.Žádost o odprodej části pozemku p.č. 111/1 v k.ú. Dub nad Moravou, o výměře 51m2
Ing. Dohnálek přednesl Žádost manŽ Krabicových, byem olomoucká 392,783 75 Dub nad
Moravou.
Ing. Fryš souhlasí s odprodejem a žádá o určeníceny nezávislým odhadcem.
Pro návrh: 4 hlasů, zdrželo se:
Neschváleno

0 hlasů, proti: 2 lrlasů

7. Schválení zhotovitele na opravu a regulaci napětí pro úspory energie v síti veřejného

osvětlení
Ing' Dohnálek přednesl, jak probíhalo otevírání obálek a 'uyhodnocování nabídek.
Pořadí nabídek podle hodnotícíhokritéria:
ALSICO s.r.o., Vellqi Újezd 368,'783 55 Velký Újezd_ rrabídková cena včetně DPH: 23 1 480,-Kč.
Elektroinstalace sdruženíTOON, Karafiátova 30,779 00 olomouc - nabídková cena včetně DPH:
z37 000,-Kč.
SATREL s.r.o., Provozní 549414, 7z2 00 ostrava Třebovice - nabídková cena včetně DPH:
239',760,-Kč,.

Pro posuzování a hodnocení bylo použito základního hodnotícího kritéria - ekonomické výhodnosti
nabídky a tedy zvitězil uchazeč, ktery po sumarizaci tolioto kriteria podal ekonomicky nejqfhodnější
nabídku - ALSICO s.r.o., Velký lJjezd 368' 783 55 Vetký Ujezd - nabídková cena včetně DPH:
231 480'-Kč.
Je přislíbena dotace z Programu obnor.y venkova cca 100.000,-

Pro návrh: 6 hlasů, zdrže|o se:

0 hlasů, proti: 0 hlasů

Projednáni žádosti p. Jana Mádra
Ing. Dohnálek sdělil obsah žádosÍi,kterou předloŽil na dnešníjednání Zastupitelstva pan Jan
Mádr a to v tomto znění:
žádá o posečkání úhrady zaby, který mu byl odsouhlasen, z důvodu prodeje domu. Pokud by
se neuskutečnil prodej do konce Srpna' rád by požáďal o splátkový kalendář.
8.

Byl dán návrh
Pro návrh:

na vyhovění Žádosti.

6 hlasů, zďrŽeIo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů.

9. Schválení zhotovitele na opravu sociálního zaŤízenína úřadu městyse
Ing. Dohnálek sdělilprůběh otevíránía hodnocení nabídek:

po vyhodnocení nabídek hodnotící komise doporučuje zadavateli schválit pro reaIizaci akce
firmy v tomto pořadí:
OSA STERA s.r.o., Zeyercva 75,772 00 olomouc * nabídková cena včetně DPH: 237 556,
Kč.
Pavel Veselý - zednictví Dub nad Morat ou 45 - nabídková cena včetně DPH: 261 I25,- Kč,.
STAVEKORP s.r.o.. 783 75 Dub nad Moravou 230 - nabídková cern včetně DPH: 357 600.Kč.
Zastupitel Z. PŤecechtěl sdělíl, že si ještě jednou prostudoval nabídku firmy oSA STERA
S.r.o. a ty produkty, které vní uvádí jsou velmi levné a tudíŽ se obává horšíkvalitv. Firma
nejevila ani zájem si osobně prohlídnout zmiňované prostory.
Dr. Fryš _ podotkl, Že se obává účtovánívíceprací'
Stavební práce ťrrmy pana Pavla Veselého jsou odvedeny velmi kvalitně a rozdíI nabídkové
ceny je minimální.
l{ávrh na usnesení: schválení zhotovitele na opravu sociálního zaŤízenína úřadu městyse
firma Pavel Veselý _ zednictví Dub nad Moravou 45 - nabídková cena včetně DPH: 261 I25,Kč.
Pro návrh:

6 hlasů, zdrže\o se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů.

10. Schválení zhotovitele na opra\u Čov - Dub nad Moravou
- II. etapa
Po vyhodnocení nabídek hodnotící komise doporučuje zaďavateli schválit pro realizaci akce
firmy v tomto pořadí:
1' FKOPROGR_ES l{lanice a.s., Tř. 1. máje I0I3,753 01 Hranice 1-město - nabídkovácena
včetně DPH: 326 6I8,-Kč.
2. Elektrospektrum Hranic s.r.o. Komenského 286,753 01 Hranice - nabídková cena včetně
DPH: 394 446,-Kč.
3. GESS _ CZ s.r.o., Potštátská 655,753 01 Hranice - nabídková cenavčetně DPH: 4a6 904'Kč.
Návrh na usnesení: Schválení zhotovitele na opravu Čov_ Dub nad Moravou * II. etapa
EKOPROGRES Hranice a.s., Tř. 1. máje I0I3,]53 01 Hranice 1 _ město - nabídková cena
včetně DPH: 326 618,- Kč.

Pro návrh:

6 hlasů, zdrže\o se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů.

11. Terénníúpravy obora

-

II. etapa

Ing. Dohnálek osvětlil problematiku Terónní úprav v oboře a podotkl' že již jednou usnesením nebylo

žádosti r.yhověno a zastupitelstvem neschváleno'
Ing. Urbanová upozorňuje na pochybení a zdůvodňuje na znečištěníkomunikace Brodecké a Tyršové
ananávoz zeminy znádraŽi Brodku u Přerova (tldižzřejmě znečištěné).
Dr. Fryš přeěetl dopis' kteý mu byl doručen Krajsk1zm úřadem olomouckého kraje, odborem
životního prostředí, ve kterém mu sdělil k jeho podané stížnosti,že rozhodnutí a stanoviska Magistrátu
města olomouce' odboru životního prostředí byla zrušena a vrácena k novému projednání.
Ing. Dohnálek Žádá o předložení zastupiteIstvu, před zahé1enim Íizení,všech stanovisek k danému
řízeni aby se ujistil, že je z hlediska této akce vše v pořádku.

Návrh na usnesení: zamitavé stanovisko všech zastupitelů k žádosti o vyjádření se ke stavbě
terénní úpravy obora Il.etapa, z důvodu nepředložení všech řádných podkladů a stanovisek
dotčených orgánů, které jsou potřeba předloŽit spolu s žádostí o zahájení územníhoÍízenína
stavební úřad Dub nad Moravou.

Pro návrh: 6 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, proti: 0lrlasů.
12. Všeobecnározprava
a) Ing. Dohnálek přečetl žádost pana Pavla Vávry, kdy žádá zastupitelstvo o vytvoření prostor
a místa pro dalšího všeobecnélrolékaře v Dubě nad Moravou z důvodu:
1. Místnílékař p. Hrabal j|ž, d1e osobního rozhovoru, nebere dalšípacienty, dalšímožná aŽ
v srpnu.
2. Zajištěni zák|adní lékařské péčepro obyvatele městyse Dub nad Moravou a okolních
vesnic a také vyřešení r'zniklé dlouhodobé situace s nedostatečnou péčí.
MUDr. Sládková uvedla, že záleži na smlouvě mezi lékařem a pojišt'ovnou. Prvořadé je
sehnat lékaře, který by chtěl tuto práci v obci dělat.
Úkol pro sociální výbor _ předání Žádosti pana Pavla Vávry _ projednat vývoření prostor pro
r'šeobecnéholékaře v Dubě nad Moravou.

b) Ing. Dohnálek sdělil, že se budou provádět opravy komunikací v obci a to výluků,

propadlin atd.

c) Ing. Urbanová žádá o provedení deratizace potkanů v části JízdÍrna.
d) občan Faltus žáďá o akutní opravu výtluku před mateřskou školou na ul.Sokolské.

rc

e) Správce vodních nádrží Pustý 1,2 Vojtěch Zdat1l sdělil, zjakého důvodu se nemůŽe rybařit

na lokalitě Pustý I,2 a to z důvodu daných podmínek a stanovisek, kterými se musí řídit.
Ylastník je rněstys Dub nad Moravou, správce se řídídanými podmínkami. Podmínky určuje
po dobu 10-ti let Ministerstvo Životního prostředí, ve kterých se mimo jiné také uváď| že
komerčnírybolov je zakázán.

13.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo městyse

sc

hv a l u j

e

:

1211 program 12. zasedání zastupitelstva městyse Dub nad Moravou.

l2l3
l2l4

příspěvek na činnost mládeže organizací V roce 2012.
závérečnýúčetměstyse Dub nad Moravov za rok 2011 a souhlasí s celoročním
hospodařením a to bezýhrad.
1215 žádost o poskýnutí finančního příspěvku 4 žákam s postiženímze SŠa ZŠDC 90'
s.r.o.' Nedbalova 36,]72 00 olomouc - Topolany, ve výši 2500,- Kč na jedno dítě,
celkem 10.000,- Kč.
1217 zhotovitele na opravu a regulaci napětí pro úspory energie v síti veřejného osvětlení ALSICO S.r.o., Velký Ujezď368,783 55 Velký lJjezd,zacenv231 480,- včetně DPH.
1218 vyhovění Žádosti p. Jana Mádra.
1219 zhotovitele na opravu sociálního zaŤizení na úřadu městyse - firma Pavel Veselý zednictví, Dub nad Moravou 45, za cenu26l 125,- Kč, včetně DPH.
12/10 zhotovitele na opravu Čov_ Dub nad Moravou - Il.etapa - EKOPROGRES
HRANICE a.s., Tř. 1. máje 1013' 753 01 Hranice 1 - město, Za cenv326 618,-, včetně

DPH.

Zastupitelstvo městyse

bere na věd omí:

12/2a kontrolu plnění usnesení zastupitelstvaz II. zasedání.
12112 úkol pro sociální výbor - předání Žádosti pana Vávry _ projednat vytvoření prostor pro
všeobecného lékaře v Dubě nad Moravou.

Zastupitelstvo městyse nes

chvaluj

e

:

zán'lět odprodej části pozemku p.č. ÍIlI v k.ú. Dub nad Moravou, o výměře 5 1m2.
12/2b žádost Zemědělského druŽstva Dub nad Moravou o 70oÁ slevu na odr,ádění sráŽkových
vod.

1216

Zastupitelstvo městyse z a m

ít á:

12/11žádost o vyjádření se ke stavbě - terénníúpravy obora Il.etapa' z důvodu nepředložení
všech řádných podkladů a stanovisek dotčených orgánů, kteréjsou potřeba předloŽit
spolu s Žádostí o zahéýeníúzemníhoŤizeti na stavební úřad Dub nad Moravou.
Na závěr poděkoval místostarosta rněstyse občanůmza :il'časÍna zasedání.
Jednání Zastupitelswa měs$lse Dub nad Moravou bylo ukončeno ve 20:05 hod.
Zapsalai zpracovala: Háutlerová Altdrea

Starosta

V. Křesina

Schválení ověřovate|é zápisu:

Přececlitěl Zdeněk

Dr. Josef Fryš

