Zápis
ze t4. zasedání Zastupitelstva Městyse Dub nad Moravou
konaného dne t8.10.2012

ktlndní:
Př'ítomni''
ol:ěř'ol,atelé''
A,[ísto

Zapisol,atelka:

Kulturně-společenské centlun1' začátek jednání v 18:00 hod.
dle prezerrčrrílistiny 9 členůZM
Dr. JoseťFryš. Zdeněk Přecechtěl
Andrea Háutlerová

Hosté:

Při zahájení zasedání bylo přítomno 9 členůzastupitelstva nrěstyse.
Zasedání zahájíl starosta městyse Dub nad Moravou Vítězslav Křesina.

Z

toho iednání byl pořízen

Moravou.

zvukový záznam, který je uschován na Úřadu městyse v Dubu nad

Program jednání:

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení zastupitelstl'a z minulého zaseclání
Volba předsedy a nového člerra finančníhovýbor'u
Schválení výběru zastupitele pro spolupráci s pořizovatelern ÚP Dub nad Moravou (v

souladusust'$6odst.5písm.ťstal,ebníhozákonavevazběnaust.$47odst. 1a4,$

49 odst' 1 a $ 53 odst. 1 téhožzákona)

Projednání Žádosti ředitelky zŠoub nad Moravou
příspěvku městyse na pIoVoZ a údrŽbu.
Všeobecná ÍozpÍava
Návrh na usnesení
Závěr

o navýšení letošního ročního

1. Schválení programu zasedání:
Návrh přednesl starosta městyse Dub nad Moravou Vítězslav KŤesina.
Místostarosta Irrg. Ivo Čečmanpožádal o vloŽení bodu č.6) Zápis z jednání sociálního,
školskéhoa kulturního výboru městyse Dub nad Moravou.
Program jednání po výše uvedené úpravě:
1. Sclrválení programu zasedáni
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
3. Volba předsedy a nového člena ťrnančnílrovýborrr
4. Schvá1ení yýběru zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem Úp Dub nad Moral,ou (v

souladusust.$6odst.5písm.fstavebníhozákonavevazběnaust.$47odst. 1a4.$

5.
6.
7.
8.
9.

49 odst. 1 a $ 53 odst. 1 téhoŽ zákona)

Projednání Žádosti ředitelky zŠouu nad Moravou o navýšení letošního ročního
příspěvku městyse na provoz a údrŽbu.
Zápts z jednáni sociálního, školskéhoa kulturního výboru městyse Dub nad Moravou.
Všeobecná rozptava
Návrh na usnesení
Závěr

Bylo lrlasováno o schválení progranu zasedání po ul.edené úprarě.

Pro návrh:

9 hlasťr, zdrželo se: 0 hlasů. proti: 0 hlasů

Program zasedání, po výše uvedené úpravě, byl jednom1'slně schr'áIen.

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z

zasedání

73.

Zastupitelstvo městyse: bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 13. zasedání

3. Volba předsedy

a nového č]ena finančníhovýboru
Návrh přednesl starosta městyse. navrhuje na zvolení předsedkyni finančníhovýboru paní
Alenu JeŽákovou a na podporu Dr. Josefa Fryše nebo Tomáše Vystrčila.
Ing. Ivo Čečmanvznesl připomínku, ploč by měl být určen za č\ena finančního výboru Dr.
.Iosef Fryš, jelikož už pracuje ve výboru školském a sociálním a doporučuje za člerra
Ílnančníhovýboru Tomáše Vystrčila.
Ing. Ivo Čečmanpodal protinávrh: předsedkyni Í]nančnílrovýboru Alenu JeŽákovou
člena finančníhovýboru: Tomáše Vystrčila a Evu Skládalovou.

Starosta požádal o hlasování takto:
Předseda finančníhovýboru: paní Alena Iežéková

Pronávrh: 9hlasů, zdrželo se: 0lrlasů,proti: 0hlasů
Schváleno.
členovéfinančníhovýboru:
- pan Tomáš Vystrčil
Pro návrh: 8 hlasů, zdtželo se: 1 hlas, proti: 0 hlasů
Schváleno.
- pan

Dr. Josef Fryš

Pro návrh: 4 hlasů' zdrželo se:

5 hlasů, proti: 0 hlasů

Neschváleno.
- paní Eva

Skládalová

Pro návrh:

8 hlasů, zdrželo se: 1 hlas,

proti:

0 hlasů

Schváleno.
Členy finančníhovýboru byli zvoleni: Tomáš Vystrčil a Eva Skládalová

4.

ÚP Dub nad Moravou (v
souladusust.$6odst.5písm.fstavebníhozákonavevazběnaust.$47odst'1a4,$49
Schválení výběru zastupitele pro spolupráci

s

pořizovatelem

odst. 1 a $ 53 odst. 1 téhožzákona).
Návrh přednesl starosta městyse.
Zastupitelem byl zvolen pan Ing. Il,o Čečman,byem Tovačovská 206, 783 75 Dub nad
Moravou.

Pro

návrh:

8 lrlasů' zdrŽelo

se:

1 lrlas,

proti:

0 hlasů

Schr.áleno.
5. Projednání žádosti ředitelky zŠouu nad Moravou o navýšeníletošníhoročnílropříspěvku
nrěst1,se Drrb nad Moral'ou na provoz a Úrdržbu.
Návrlr a zdůr'odnění poŽadované částky přednesl starosta městyse'

Na záklaclě předběŽrrého propočtu (do konce roku 2012) poŽaduje ředitelka ZŠDub nad

Moravou 1131'ýšenírozpočtu o 500 000'- Kč.
odůvodnění: překročeníčástek určenýclr na opravu střechy a WC na dolrrí budově.
Na krytinu střechy bylo počítáno s částkou 400 000.- Kč /celková částka 654323,- Kč/; na
opravu WC 250 000.- Kč /celková částka je 370 000'- Kč. Dalšívěc, která nebyla plánovaná,
je zakoupení nor,élro kotle do MŠ/50 000,_ Kč/. Při všech platbách se projevilo zvýšenéDPH'
v rozpočtu školy ve výši 3 000 000,-Kč, se jedná o částku 300 000,- Kč.

Po konzultaci s paní ředitelkou zŠoul nad Moravou bude ptozatím stačit částka 300.000,Kč.
Zastupitel Fr. Mrázek poŽaduje, aby škole byla vyplacena celá částka ve výši 500.000,_Kč,
pokud v současnédobě není tnoŽno vyplatit poŽadovanou částku. tak v nejbliŽší době tak
učinit.
Dr. Fryš se připojil také k názotu Fr. Mrázka, peníze v rozpočtu jsou, jelikoŽ nebyly
realizovány akce, se kterými bylo v rozpočtu uvaŽováno.
Ing. Ivo Čečrnannavrhuje v této souvislosti změnu rozpočtovéhoopatřerrí.
Z. Precechtěl upozornil pana Fr' Mrázka" že se ZŠnikdy nic neupíralo a vŽdy byla záklaďní
škola na prvním místě.
Ing. Ivo Čečmantaké souhlasí s částkou 300.000,-Kč a následně příštírok, na základě
předloŽeného plánu, vyplatit zb1x qicí částku 2 00' 000, -Kč.
Starosta nechal hlasovat pro částku 300.000,-Kč.

Pro návrh:

9 hlasů, zdrŽelo

se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů

Schváleno.

z jednání sociálního, školskélro a kulturnílro výboru městyse Dub nad Moravou.
Zápis přednesla MUDr. V.Sládková.
1. Byla podána zpráva o zahqeni výuky hry na hudební nástroje v obci vyučujícímihudební
školy IŠA,Mgr. Ivo Šauera.
2. Yýbor doporučuje vydat vyučujícímhudební školy IŠAsouhlas se vstupem do prostor
Kulturrrího a společenského centra městyse vyhrazených k výuce.
3. Informace p. Skopalové o činnosti Charity Věror'any v našíobci:
- noví klienti: Marta Bučková, Bolelouc
Jarnrila Urbanová, Bolelouc
- sociální pomoc ukončena u: Zdeil<a Vyclrodilová, Bolelouc
Zdeněk Vychodil. Bolelouc
manž. Zdenka aZdeněk Hradilovi, Bolelouc
4. Na základě Žádosti Charity Věrovany výbor doporučuje pronájem 1 místnosti v prostorách
po MUDr. Sobotkor,é v Dubě nad Moravou, Tovačovská 170.
6. Zápis

Zastupitelstvo městyse: bere na vědomí

7. Všeobecná rozprar'a
Parr V. Faltr-rs všerrr přítomným sclělil. Že mu b,vly dány pr'íspěr kr io tlar'rhor'ané rubriky
dubslrého zpravodaje. lrtelou si sárn nazva|."Hlas lidu". Upozorrril ll3 tisko\Í zákon. ktelému
tento tisk dubského zpr-avoclaje podlélrá a za ul'eřejnění obsahll tiSktl zodpor'ídá vydal'atel,
v tomto případě nrěstys Dub rrad Moravou. Pokucl se uveřejtrí ner lrodlré č1ánky v našenr

dubskérrrzpravodaji.iterésemťlŽoudotknoutdalšíchosob'taki-rodietiskor'éhozákorraje
vydal,atel po"inen v tomto periodickém tisku napsat protinázor. Tento zprar'odaj by se rozšířil
o čtyři tisí<ové strany. Před zasedáním dnešnílrozastupitelstr'a. b) 1a si oiána redakčnírada"
jelikoŽ o r-ozšířerrížpravodaje nemůžerozhodnout redaktor rr1bl'Ž lrdavatel. Tímto Žác1á

zastupitele nrěst1,5g Dubu nad Moravou o souhlas se zveřejrior'ánítrr ičclrto článkůa dálre Žádá
v této souvis1osti o navýšení tolroto zprar'odaje o čtyři zmiňol,ané Stran\'. Dále se ptá, clrcemeli dělat ze zpravodaje ".vrbr'r rrebo klepnu" nebo zaclrová-li se stárající obsah. Budou-li mít
je-li
zastupitelé iáir^, rrlůŽe jim zaslat připravené číslozpravodaje č.3i2012" aby posoudili'
t1'to
č.
3
u.,eřejnění čLánkťrvhodrré či nikolir,' Dále podotýká, Že v tomto zpravodaji
zmiňóvané články nevyjdou, navrhuje přečtení na příštímspeciálnín'r zasedání zastupitelstva'
kde by se týo příspěvky veřejně přečetly. nebo nar'rhuje vyvěsit na l'eřeirré vývěsce.
ing. Urbanová předrresla připomínky občanů:
- nevhodné umístění úřední desky v průčelíbudovy nrěstyse v Dubu tlad Moravou
- rra úředrrí desce v prťrčelízveřejnit [ l,ýsledkům měi'ení kvality pitné vody normll kvality
pitrré vody

I nájezdna c.vklostezku

na Nenakonické

nebezpečné,moŽnost utazu.

-

nevhodrré urrrístění poklopu na kanalizaci. je to tam

Daišípodnět od Ing. Urbanové- zhotovení chodníku ve směru od křiŽovatk;' Dub - Tovačov'
silnice č. III/435 (směr Tyršova na Bezejmenou) - starosta sdělil, Že da| poŽadavek Ing.
Kubínovi a rrebylo mu vylrol,ěno. Prioritou je v současnédobě reďrizace clrodníku z Dtlbu do
Tučap, bylo jiŽ zabájeno územníÍizení.
je
mg. čeeman si mýsií, Že výstavba chodníku' \'e SměÍu od křiŽovatky Dub - Tovačov,
,r;yrčná,je nr'rtné investovat do jiných důleŽitějšíchalicí jako je rrapr'íklad cesta ,,na Solrole",
ktérá se brrcle muset vyr'ešit kornpletně. Tato lokalita je ve špatném technickém stavu.
Ing' Urbanor,á se ptá, jak se bude řešit výkup pozemků pod chodníky na ulici Brodecká. Je
nrrtný nechat yypiacovat znalecký posudek, kupní smlouvu a zavkladovat na katastrálnínr
úřadě. Starosta sdělil, Že odpoví písemně.

Clrodník podél pozemku Gregárkor,ý'ch ve směru TyrŠor'a-ZD Dub nad Moravou

n"upruuo.,'*é túj;" poŽaduje se jejich vykácení. zasahují do stávajícího chodníku a omezují
chodce, starosta přislíbil nápravu.

občan Petřík se ptá, na základě jaké smlouvy Se pronajímaly pozemky u kostela zábavnému
podniku. konkrétně pozemek parc.č. 302, k.ú. Dub nad Moravou'
irrg. Čečmansdělil, Že by\a 1,ydaná yyhláška na zťhor těchto pozemkťr na umístěníatrakcí, ve
které isou speciťrkor,ána parcelní číslakonkrétníchpozemků.
občan Petřík se dále ptá' kdo bral po dobu 22-ti let neoprávněně nájem za zmiíovaný
pozemek. PoŽaduje tuto situaci vysvětlit a ptá se, jak se bude tento problém řešit.
ing. Čeemu.' nubídl sclrůzku na Úřadu městyse, kde dojde k vysvětlení vzrriklé situace a
rnoŽné dohodě.

V

rozplavě bylo pokračováno v diskuzi týlrajícíse zveřejňor'ání rTer'hoclných článkůclo

dubskélro zpravodaje.

8. Návrh na usnesení

Zastupitelstr'o městyse

1411 Progran

I4l3

sc

hva l u j

e

:

14. zasedání zastupitelstr'a něstyse Dub nad Moravou.

a) pr'edsedu

finančníhovýboru - paní Alenu JeŽákovou

b) nové členy finančníhovýboru

- paní Evu Skládalovou apana Tomáše Vystrčila.

1414 pana Ing. Ivo Čečmana'bytem Tovačor'ská

206^ 783 75 Dub nad Moravou.
iastupiteiem pro spolupráci s pořizovatelem ÚP Dub nad Moravou (r, soulaclu s ust. $
6 odst. 5 písm. f stavebnílro zákonave vazbě na ust. $ 47 odst. l a 4^ $ 49 odst. 1 a $
53 odst. 7 téhoŽ zákona).

1415

zŠoul nad Moravou o navýšeníletošního ročníhopříspěvku
městyse Dub nad Moravou na provoz a údrŽbu o částku 300.000,-Kč.
2) změnu rozpočtorzéhoopatření'
1) Žádost ředitelky

Zastupitelstvoměstyse be

re na vědom

í:

|412 Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedárrí.
11/6 Zapis z jednání sociálnílro, školskélro a kultrrrníh6 1,ýboru městyse Dub nad Moravou.

9 . Závěr

Na závěr poděkoval starosta městyse Vítězslav Křesina občanůrnzaučast na zasedání.
.Iednání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou bylo ukončeno v 19:20 hod'
ZapsaIa i zpracovala: Háutlerová Andrea

Starosta

Sclrválerrí ověřor'atelé zápisu:

V' Křesina

