Zápis
z 13. zasedání Zastupitelstva Městyse Dub nad Moravou
konaného dne 15.8.2012
Mí'slo konťitlí:

Kulturně-společenské centrum, zač,átekjednání v 18:00lrod.
dle prezenčnílistiny 9 členůZM
Dr. Josef Fryš, Zdeněk Přececlrtěl
Andrea Háutlerová
Ing. Vlasta Šimonková - zástupce předsedy ZD Dub nad Moravou, Ing.
Stanislav Loserl
PŤt zahájení zasedání bylo přítomno 9 členůzastupitelstva městyse.

Pt'ítomni:
ol,ět'ovatelé:
Zapisollatelka:
HosÍé"

Zasedání zaháj1l starosta městyse Dub nad Moravou Vítězslav Křesina.

Z tohojednání byl pořízen zvukový záznam, který je uschován na Úřadu městyse v Dubu nad
Moravou.

Starosta městyse poŽádal všechny přítomné,aby

uctili minutou ticha vzpomínku

místostarostu Ing. Františka Dohná]ka, který nás předešel na cestě k věčnosti.

Program jednání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
3. S1oŽení slibu nového člena zastupitelstva městyse Dub nad Moravou
4. Volba místostarosty městyse Dub nad Moravou
5. Schválení smluv
6. opětovné projednání žádosti ZD Dub nad Moravou
7. Všeobecnározprava
8. Návrh na usnesení
9 . Závěr

1. Schválení programu zasedání:
Návrh přednesl starosta městyse Dub nad Moravou Vítězslav Křesina.
Starosta požádal o vloŽení bodu č.7. Sběrný dvůr odpadů Dub nad Moravou.
Program jednání po výše uvedené úpravě:
1. Schválení programu zaseďání
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
3. Složeníslibu nového člena zastupitelstva městyse Dub nad Moravou
4. Volba místostarosty městyse Dub nad Moravou
5. Schválení smluv
6. opětovné projednání žádosti ZD Dub nad Moravou
7. Sběmý dvůr odpadů Dub nad Moravou
8. Všeobecnározprava
9. Návrh na usnesení
I0 . Závěr

Bylo hlasováno o schválení progÍamu zasedáni po uvedené úpravě.
Pro návrh: 9 hlasů, zdrŽelo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Program zasedání, po výše uvedené úpravě, byl jednomyslně schválen.

na

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z

12. zasedání
Na minulém 12. zasedáni zastupitelstr'a byl dán úkol sociálnínru 1,ýboru - prošetřerrí Žádosti
pana Vávry ohledně vytvoření prostor pro r,šeobecnéholékaře v Dubě nad Moravou'
MUDr. V. Sládková sdělila, že navštír'ilavšeobecnou zdravotní pojišt'ovnu' odbor smlur'ních
vztah'l, kde ji bylo sděleno, Že nové smlouvy s novými lékaři se neuzavírají,z důvodůšetření
a reorganizace zdravotnictví. Po té navštívilaMUDr. Hrabala. aby si objasnila situaci,
olrledně přijímání nových pacientů. Tvrzení pana Vávry o nepřijímání dalšíchpacientů
MUDr. Hrabal y-yvrátil, došlo zřeimě k nedorozumění. Jelikož v době návštěvy pana Vávry,
nastupoval řádnou dovolenou, tak ho odkázal na zastupujícího lékaře ve Slavoníně, po té mu
také sdělil, Že po ukorrčenídovolené ho mají navštívit a nebude problém v zaregistrování
pacienta (otce paní Vávrové).

Zastupitelstr'o městyse: bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 12. zasedání

3. Složeníslibu nového čIena zastupitelstva městyse Dub nad Moravou

Podle $ 69 odst.2 zákona o obcích sloŽil člen zastupitelstva městyse Dub nad Morat.ou TorrráŠ
Vystrčil slib.
Přečtenímslibu a podpisem připravené listiny předepsaný slib sloŽil'

4. Volba místostarosty městyse Dub nad Moravou
1) Volba místostarosty městyse - způsob volby, volební řád:

Pan Ing. Ivo Čečmanpodal návrh, aby přednesený volební řád proběhl ver'ejný-m hiasor árunr.

Pro návrh: 9 hlasů, zdrŽe|o se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo městyse schválilo přednesený volební řád pro voIbu místostarosty
veřejným hlasováním.
2) odvolání Ing. Ivo Čečmanaz finančnílrovýboru:
Pro návrh: 9 hlasů, zdrŽelo se: 0 hlasů. proti: 0 hlasů
Schváleno.
3) Volba místostarosty městyse Dub nad Moravou:
Člen návrhové komise Z. Přecechtěl navrhl kandidáta na funkci místostarosty pana Ing. Ivo
Čečmana.

Pro návrh: 5 hlasů, zdtželo se: 4 hlasů, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo městyse .schvaluje do funkce místostarosty městyse Dub nad
Moravou pana Ing.Ivo čečmana.
4) určenípodpisových vzorů:
Pro styk s peněžním ústavem týo podpisové vzory:
a. starosta městyse Dub nad Moravou pan Vítězslav Křesina
b. místostarosta městyse Dub nad Moravou pan Ing. Ivo Čečman
účetníměstyse Dub nad Moravou paní E'vu Gregárkovou.

c.

Pro návrh:

9 hlasů, zdrželo se:

0 hlasů, proti: 0 hlasů

Schváleno.
5. Schválení smluv
Ing. Ivo Čečmanpřednesl obsah sclrvalované smlouvy.

13l5a smlouvu č. 10078006

poskynutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí
v rámci operačníhoprogramu Životního prostředí ,'obnova krajinných struktur v k.ú.
Dub nad Moravou"
o

Pro nár.rh:

9 hlasů, zďrželo

se: 0 hiasů, proti: 0 hlasů

Schr,áleno.
13/5b
Ing. Ivo Čečmanzdůvodnil důvod přijetí poskytnutého příspěvku.
1) Přijetí příspěvku ve výši 15.000,- Kč, na zajištění akceschopnosti jednotek sborů
dobrovolných hasičůobcí podle $ 27 odst.3 písm.b) zákona č. i33i 1985 Sb., o požétrni
ochraně a v souladu s ,.Pravidly pro poskýnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci,
opra\'u požárni techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovplných
hasičůobcí olomouckého kraje na rok20l2"
2) spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku zrozpočtu
olomouckého kraje.
3) smlouvu o posk1.tnutí příspěr,ku uzavřenou dle ustanoyení s 269 odst. 2 zákona č.
51311991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Pro návrh:

9 hlasů, zdrželo se:

0 hlasů, proti: 0 hlasů

Schváleno.
13/5c
Ing. Ivo Čečmanzdůvodnil důvod přijetí poskýnutého příspěvku.
Smlouvu o poskýnutí příspěvku na částečnouúhradu nákladů na restaurování sousoší sv. Floriána
v Dubu nad Moravou v roce 2012,ve výši 80 000,_Kč.

Pro návrh:
Schváleno.

9 hlasů, zdtželo se:

0 hlasů, proti: 0 hlasů

6. Opětovné projednání žádosti ZD Dub nad

-

Moravou
žádost Zemědělského družstva Dub nad Moravou, týkajícíse slevy ve výši 70oÁ na

odvádění sráŽkových vod.
Starosta městyse přečetl žádost v tomto znění;
,,Dne 18.6.2072 se na schůzi obecního zastupitelstva probírala žádost ZD Dub nad Moravou,
která se týka1a slevy na poplatek za oďpadní vody. Žádost byla podána na zák\aďě doporučení
obecního hospodáře pana Nimrichtera a to ve výší70oÁ, nebot' v případě ZD Dub nad
Moravou se jedná pouze o dešťovévody, které vůbe c nezatěžuji Čov v Dubě nad Moravou a
středisko Bolelouc II. je napojeno na kanallzaci, která ústína,,Pustém" přímo v Moravě.
Dne 18.6.2012 na zasedání obecního zastupitelstva jsem byl překvapen malou účastí
zastupitelů. Proto rozhodnutí, které vzešlo z tohoto hlasování nepovaŽuji zaúplně objektivní.
proto tímto žádám, aby naše žádost o slevě byla posouzena znoyu a sleva 70oÁ nám byla
pŤiznána."

Dr, Fryš informoval o zjištění, jak jsou odváděny dešt'ovévoďy z ploch ve vlastnictví ZD Dub
nad Moravou. Na červnovémzasedáni bylo uděleno starostovi vypracování nové smlouvy se
ZD Dub nad Moravou. Dr. Fryš stávající smlour,1' zkontroloval. Minulá smlouva byla
schválena zastupitelstvem dne 6'10.2005. V této smlouvě byla sclrvá|ena 70%o sleva na
odvádění dešťových vod. Tato smlouva ho zaujala. jelikož je v ní uvedena celková plocha
areálu 51 000m2, zastavěná plocha 14 000m2, ta je převedena na zatravněnou plochu. Po
obhlídce ZD ,,I" zjistil, Že dešťovévody ze zastavěných ploch jsou často svedeny na zpevněné
plochy a do obecní kana7izace, nikoliv na travnatou plochu. PŤiznáním poŽadované slevy
70oÁ, nlkoliv 5}oÁ,jak bylo schváleno zastupitelstvem na 10. zasedáni dne 7.3.2012 (50%
sleva již teď činí265 48I Kč), zvýšíme slevu ZD o částku |06 192,-Kě na 37I 67 4 Kč,. o týo
penize mohli občanéplatit na stočnémméně. Přitom za minulý rok 201 1 činíobecní ztráta za
nesprávně fakturované stočnéZD částku 16 042Kč.

Z.PŤecechtěl doplnil, že za sráŽkové vody občanérreplatí.
Ing. Šimonkor,á reagov ala, Že velkokapacitní kravín je odváděn do lokality Pustý.
Výše uvedenou slevu konzultovali s panem Nimrichterem'
jelikoŽ ZD Dub nad
Starosta souhlasí s tím, aby byla tato s]eva na stočnémschválena'
jiných
minrořádnýclr událosteclr,
Moravou poskyuje různou mechanizaci při Živelných a

MUDr. Sládková

a

pouze zacenlnaftY.
Éronávrh: 5 hlasů, zdrželo se: 1 hlasů' proti: 3 hlasů
Schr'áleno.

Moravou
Informace ke Sběrnému dvoru Dub nad Moravou podal Ing. Stanislav Loser1 a dle důr'odové
7. Sběrný dvůr odpadů Dub nad

zprávy uvedl následující:vzhledem k tomu, že oPŽP byla vyhlášena výzva XL (40-cátá) týkajícíse budor'ání
oÁ zuznatelných nákladů, jeví se jako velrni
sběrných dvorů, kde dotace dosahuje až 85
vhodne této příležitosti vyuŽít a podat Žádost o dotaci do výše uvedené výzvy. Termín
odevzdání žááosti o dotaci byl řídíiímorgánem oPŽP stanoven na 20.záÍí 2012. Proto b1lo
nutné velmi ryclrle provést průzkum trlru jednak na Zplacovatele projektové dokumentace a
jednak na Zpracovatele žádosti o dotaci na tuto investičníakci. Sběrný dvůr bude umístěn na
ptos" po'"*k., parc.č. 1053/1, 1771. k.i. Dub nad Moravou (prostranství drora- redle
Lasičáiny, vjezd z ultce Tovačovské), na oploceném pozemku'

u obou případů o podlimitní reřejnou
zakázkumalého rozsahu-průzkum trhu ( do 200.000,_ Kč)'

Dle zákona o zadávání r,eřejných zakázek

se jedná

Na administraci provedení průzkumu trhu na projektanta byl osloven Ing. Stanislav Loseft,
jiŽ několik let, starosta jako z'ada'atel s ním
se kterým Městys Dub nad Moravou spolupracuje
podepsal mandátní smlouvu dne 2O.1.2Ol2 na provedení administrace r.ýběrového řízeníp.ůrk.,-., trhu na projektanta Sběrného dr,ora odpadů v Dubu n Moravou. Provedení
průzkumu trhu na zpiacóvatele Žádosti o dotaci provedl Městys Dub nad Moravou obdobným
způsobem jiŽ sám.
Dokumentace k oběma průzkumům trhu byla zasIána všem členůmzastupitelstva
v elektronické podobě dne 13.8.2012.
Zadavatel (starosta městyse) předkládá zastupitelstvu ke schválení obě smlouvy s dodavateli
projektu ažádostio dotaci, viz následující návrh na usnesení.

Návrh na usnesení:

nralélro
13l7a Informaci o uzavření mandátní smlouvy na administraci veřejné zakázky
Moravou
nad
v
Dubu
dvora
rozsahu-průzkumu trhu na výběr projektanta sběrnélro

Zastupitelstvo měst1'se bere na vědomí
1317b

projektanta sběrného dr'ora odpadů v Dubu nad Moravou
formou veřejné zakinky malého rozsahu - průzkumem trhu.

1) Provedení a výsledek výběru

2)

Smlouvu o dílo s Ing. Miroslavem Hyárrkem na ZpÍacoYání projektové dokumentace
sběrného dvora odpadů v Dubu nad Moravou dle důvodové zptávy.

3)

Provedení a výsledek výběru zpracovatele Žádosti o dotaci na projekt sběrného dvora
odpadů v Dubu nad Moravou fotmou veřejné zakázky malého rozsahu - průzkumem
trhu

4)
/

Smlouvu o dílo s lrrg. Stanislar'eln Loseftem na zpracování Žádosti o dotaci z oPŽP na
sběrný dr'ůr odpadů v Dubu nad Moravou clle důvodovézprá:ry.

Pro nár-rh:

9 lrlasů, zdrželo se:

0 hlasů. proti: 0 hlasů

8. \'šeobecná rozprava

Paní JeŽáková uvedla, proč obec neproplatila poště 1.400.- Kě za desku na linku a sleva pro
ZD Dub nad Moravou na odvádění srážkových vod

dát jde a poště v Dubu uvedená částka
uhradit nelze.
Ing. h o Čečmanuvedl, že t11.o drobné opravy se neproplácí.

občan Hruška r'znesl dotaz ohledně sběrného dvota, obává se, aby se tato akce uhlídala.
Starosta mu rrysvětlil okolnosti a osobní konzultaci ohledně tohoto Sběrného dvora v Dubu
nad Morar,ou na úřadu městyse.
Ing. Losert jeŠtěpodotkl, že ze sbělného dvora se tyto uloŽené odpady nesmí rozprodávat.

Zastupitel dr. Fryš konstatova|, že v tomto volebním období od r.2010 nebyla na
zasedání zastupitelstva podána zpráva o činnosti úřadu městyse a poŽádal o odpovědi na
následující otázky:
a) Kdy bude zahájena vj'stavba chodníku z Tučap do Dubu nad Moravou?
b) Jak je zajištěna a kdy bude zahájena oprava silnic v Bolelouci rozpočtovaná na
r.20t2?
c) Jak je to se zajištěním a ýstavbou naučnéstezky na Pustém na kterou jsme dostali
dotace a která má jlžjeden rok skluz?
Starosta v emotivním projevu na otázky neodpověděI, napomenul občana ing.Vlčka at'
mlčí,že mu nedal slovo a oznámil mu, že mu slovo nikdy nedá, protože posílá trestní
oznámení. Dal návrh na ukončenídiskuse, ktery byl 5 hlasy schválen.

9. Usnesení 13. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse

13ll

t3t4

sc

hva l u j

e

:

Program 73. zasedáni zastupitelstva městyse Dub nad Moravou.

1) odvolání Ing. Ivo Čečmanaz finančníhovýboru
2) Přednesený volební řád pro volbu místostarosty veřejným hlasováním'
3) Do funkce místostarosty městyse Dub nad Moravou Ing. Ivo Čečmana
4) Pro styk s peněžnímústavem týo podpisové vzory:

a.
b.

c.

l3l5a

starosta městyse Dub nad Moravou pan Vítězslav Křesina
místostarosta městyse Dub nad Moravou pan Ing. Ivo Čečman
účetníměstyse Dub nad Moravou paní Evu Gregárkovou.

Smlouvu č. 10078006 o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí
v rámci operačrríhoprogramu Životniho prostředí ,,obnova krajinných stIuktur v k.ú.
Dub nad Moravou".

13/5b

1) přijetí příspěvku Ve výši 15.000,- Kč' na zajištěrrí akceschoprrosti jedrrotek sborů
dobrovolných hasičůobcí podle $ 27 odst.3 písm.b) zákona č. 133/l9B5 Sb., o poŽárni

2)

ochraně a v souladu s ,,Pravidly pro poskynutí příspěvkůna pořízení, rekonstrukci, opravu
poŽárni techriiL1, a rrákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolrrých hasičůobcí
olomouckého kraje na rok 2072"
spolufirrancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu

olomouckého kraje.

=i

3)

Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou dle ustanovení s 269 odst. 2 zákonač.
5I3l1991Sb., obcliodního zákoníku, v platném znění
13l5c Smlouvu o poskýnutí příspěvku na částečnouúhradu nákladů na restaurování sousoší
sv. Floriána v Dubu nad Moravou v roce 2012,ve výši 80 000,-Kč.
1316 ŽádostZemědělskélro druŽstva Dub nad Moravou, ýkajícíse sleq' ve výši 70oÁ na
odvádění srážkovýclr vod.
1317b

1)

Provedení a výsledek ýběru projektanta sběrného dvora odpadů v Dubu nad Moravou fotmou

2)

Smlour'u o dílo s Ing. Miroslavem Hyánkem na zpracování projektové dokumentace sběrného
dvora odpadů v Dubu nad Moravou dle důvodovézprálry.

3)

Provedení a výsledek ýběru zpracovatele Žádosti o dotaci na projekt sběrrrélro dvora odpadů
v Dubu nad Moravou formou r'eřejné zakázky malého rozsalru - průzkumem trhu

4)

Snrlouvu o dílo s Irrg. Stanislavem Losertem na zpracování Žádosti o dotaci z oPŽP na sběrný
dvůr odpadů v Dubu nad Moravou dle důvodovézprálry.

veřejrré zakázky rr-ralélto rozsalru - průzkumern trhu.

Zastupitelstvoměstyse be

re na věd

o m í:

I3l2

korrtrolu plnění usnesení zastupitelstva z 12. zasedáni.
13/7a Inforrrraci o uzavření mandátní smlouly na administraci veřejné zakfzky malého
rozsalru-průzkunru trhu na r,ýběr projektanta sběrného dvora v Dubu nad Moravou.

ta . Závér
Na závěr poděkoval Starosta městyse Vítězslav Křesina občanůmzaučastnaZaseďání.
Jednaní Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou bylo ukončeno ve 19:40 hod.
ZapsaIa i zpracovala: Háutlerová Andrea

/rf

š-<---!=_
Starosta

V. Křesina

M

Schválení ověřovatelé zápisu:

Přecechtěl Zdeněk

Dr. Josef Fryš

