Zitpis
z l5. zase dání Zastupitclsh'a měst1'se Dub nad N'Iorar,ou
lronanéIro dne 21.11.2012

kolltitlí.'
Pří|otnni'
()l,ět'tllv/ lé
"
Zttpisol,atclka.'
jvIísttl

e

I(ulturrrě_společetlské cenlrr-inr. začátek jednátrí l' 18:00 hod.
dle pr'ezer-rčrrílistirr;, 8 členťlZN4
Ing. Harra Urbanová. Zdeněk Přececl'ltěl
AndreaI'Iáutleror'á

Při zahájení zasedárrí b1'1o přítorlno 8 členťlzastlrpitelSt\'a lněst\,Se.
Nepřítoru-ri a on1uveni: A1ena.]eŽákor'á
Zasedár-rí zahájiJ star'osta Městyse Dub nad Mot'ar'ou

Z toho iednání
Moravorr.

b1.'l

Vítězslav l(i'esir,a.

pořízen zl'trkol'ý záznaln, který ie uscho\ án rra Úiadu l]lěst)'Se \' Dubu rrad

Program jednání:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

y.

Schr'álení progťamu Zasedání
Kontrola plnění rtsnesení Zastltpitelst\'a z t-t-titlulého zascdání.
Schr'álení obecl-tě zár'aztlé 1'yhlášky č. 1l?'012 o lrrístnítn pop]atku Za provoz s)'stémll
shrotlaŽd'or,áltí" sběru. přeprav1'. tříděrrí" vyuŽíl'árlí a odstraIior'árri komunálnícl-r
odpadů.
Schr'álení zadání nového ťrzemrríhoplárlu N4ěstyse Dub lrad Morar'ou.
Zruš'^ní obecně zár'azné 1'"yhlášky č. 4/2011' o místnírn poplatku za pror'ozor'ar-rý lrr'ací
pl'ístroj nebo jiné tecl-u-rické r'ý'herní zal'ízenípol'oler-ré Ministelstr'em fir-rancí podle
.tirre lro prár rrího piedpisrr'
Schr,álení rozpočtor.él'ro prol'izória na rok 201 3 do schr'álení rozpočtr'r tt-těstyse'
Všeobecnározpra\'a.
Nár.lh na usnesení.
1-a\ er-

1. Schválení programu zasedání:
Nár'rh přednesl StaroSta MěStyse Dub nad Morar'ou Vítězslav Křesitla.
Bylo

l-rlasovár-ro o schvá1ení prograll]u zasedání.

Pro nál'rh:

8 l'ilasťl' zdrŽelo se: 0l-rlasů. pr'otí: 0 hlasťr

Program zasedání byI jednom1'slně schválen.

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva ze 14. zasedání
Starosta lněSt.YSe sdělil. Že nebyl udělen v usnesení
Žác1ný konkr'étníťrkol.

z

r-rrinulého 1zl. zasedání ZastupitelSt\'a

Zastupitelstvo měst}'se: bere na r'ědomí kontrolu plnění usnesení ze l4. zasedání.

3. Schválcni obccně závazné v1'hlášky č. 1l20l2 o místnímpop|atku Za pro\,oz Systómu
shromažr|'or-ání' sběru' přeprary, tř'ídění' ryužír'ánía odstraňol':ini kornunálních
oclpadů
Nár'rh přednesl Ing. Ir'o Čečllan'
Tato obecrlě zár'azná r''yhlášlia č. l/20l2 o tlístníllpoplatku Za pro\/oz systétnr't
shr'onlaŽd'or'ání, sběr'u. přeprar'y. třídění, vyuŽí\'ál1í a odstÍaliovárri korrrurrálnícl-r odpadů. je
r'"ydátla tla základě $ 14 odst.2 zákorra č. 565/1990 Sb.. o nlístrrích poplatcíc]l. r,e zt-tění
pozdějších pŤedpisů a v souladu s $ 10 písm. d) a $4 odst. 2 písn. h) zákona č. 128/2000
"s
Sb., o obcíclr (obecní zřízení), r'e znět-tí pozdějšíchpr'edpisů.
Ing' Čečrrranseznámil všeclrr-r1' pří1onlné z výšípoplatkrr r' nálrodr-rě vybranÝch obcícb.
Irrg' Ur'barror'á nal.rl-tuje stano\'it na rok 2013 Stqjnou \,ýši poplatku jako v roce 2012 a
t'tczvyšovat ltnančnízátěŽ občanťl,t j' ponecl-rat lla částce 400,-Kč/osobr'r' Podala inforr-rraci
z t-tovitt 5i2. kde je ur.'edelr člár-rek problenratice a ur'cdené obce porrecl-rávají stejnou výši
poplatku jako v roce 20i 2.
ML]Dr. Sládková ur'edla. že zvýšená částka o 50.-Kč se jí nezdá zase talt rnttolro.
Fr. Mrázek se ptal Ing. Čečmanana noŽný výběr jirré firmy týka.jící Se svozu kornuIlálního
odpadu.
Ing. Urbalror'á se ptá, Zdali dojde ze strany REMITU k l-ravýšerrí celly Za SvoZ konlutlálního
odpadu.
Starosta odpověděl. Že dojde k navýšení ceny \'e r'šech firmách. literé zajišťujísl'oz TKo.
Zároveti pak poznamenal, Že r'lednu ploběl-rr-re r-rol'é výběl'or'é řízenína výběl Íirn-ry" která
zaj išt'LÚe sl'oz TKo.
lng. Čečrr-ranvr'sr'ětlit. Že tato nor'á \'yhláška č.1l2O1'2 nůŽe rrrít platrrost aŽ 3 rokv. Nar'rlruje
stanovit čásLku ve výši 'l50'_Kč (tato nar'rlrovaná částka je tr'ořerra z částky 1) 100._KČ za
kalendářrrí rok a Z částk"v 2) 350,-Kč Za kalendářní rok. Tato částka je Stanovena na základě
skutečnýclr rrákladťl obce předc1rozílro kalendářrrí1ro roku na Sběr a s\'oZ netříděného
ltomunálnílro odpadu Za poplatníka a lialerrcláiní rok'). a ponechat tuto částku nininrálně až do
konce tohoto r'o1ebního období.
Ing. Urbanol'á dala protinávrh. aby b-vla zachol'ána pťlvodrrí částka poplatku a to ve r'ýši 400.-

Kč.

Bylo hlasováno o proti návrhu:

Pro návrh: 3 hlasů. zdrŽelo

se:

0 hlasů. proti: 5 hlasů

Neschváleno.
By|o hlasováno pro návrh na sazbu poplatku ve ryši 450'- Kč

Pro návrh:

5 hlasů. zdrŽelo se: 1 hlas' proti: 2

hlasy

Schváleno.
.l. Schválení zadání nového územního plánu Městyse Dub nad
Návrh přednesl Ing. Ivo Čečman'

Morar'ou

1adání riového územlrího plánu Měst1'se Drrb nad Moravou' b1'lo zástupcenr rr-rěstyse Ing.
Čečrnanempřekontrolo\'áno a k upravenénru návrl-ru zadání ÚP Městyse Dub nad Moravou

nerná připon'rír-rek.

občan hlg, Tichý ur'edl, Že upadla kr'alita Dtrbslrého zpt'avodaje' není tat-t-t co číst.PoŽaduje.

aby se ttveřejnJly clo Dlrbskélro zpravodaje záltladrrí itlfornrace o prťlběhu
úzenníhoplánu

zpracol'ál-tí

I-r-rěst,vse.

Pro návrh:

8 hlasťr, zdrŽelo se: 0l-rlasů. pr-oti: 0 hlasů

Schvá|eno.

Zrušeníobecně zár'azné r'5'hlášky č.412011, o místním poplatku za provozovaný' hrací
přístroj nebo jiné technické výherní zařízeni povolené Ministerstrern financi podle
jiného právního předpisu.
5.

Návrh přednes1 starosta rněstyse. lng. Ivo Čečmanpodal podrobně.jší ílforrrrace.

Jedtlá se o obecně závazrloLt l,yhlášku č. 212012. kterou se zrušuje obecně závazná r'r,lrláška č. 4/201

o

l

.

ltrístl1ill1 poplatku za pror'ozor,aný výherní lrrací přísn'o-i nebo jiné technické herní zařízení
povolené M jllistelst\'elTl financí podle -iirlého právrrího předpisu' Tato obecně závazná r'yhláška se
v1dává rla základě znění ustanovení $ 84 odst' 2 písrl. h) záliona č. l28/2000 Sb'. o obcích (obecní
zřízení)' ve znění pozdějŠíchpředpisů.

Pro návrh:

8 hlasů. zdrželo se: 0 hlasů. proti: 0 hlasů

Schváleno.
6. Schválení rozpočtovéhoprovizória na
Nár.'rlr přednesI Ing. Ivo Cečr-r-rar-r.

rok 20l3 do schválení rozpočtu městyse

Nár.rh plavidel l'ozpočto\'éhoprovizoria tla rok 201 3 '
V období rozpočtor'ého provizoria tj. do schr'álení lozpočtu rra rok 2013 Městys Dub nad
Moravou lrradí pouze r'ýdaje na činnosti spojené s výkonenr státní sprár.'y, závazky
r'1'plývajícíz uzavřenýclr Snr1uV' příspě\'ky lla pro\.oZ zÍízenýnlorganizacínr a rrejnutnější
l'ýdaje na Zabezpečeníběžnél'ropl'ovoZu úřadu a sar-notného fungování N4ěStyse Dub rrad
N4oravou.
Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje lozpočto\iéhoprovizot'ia 515y2ji piij6y a výdaji
rozpočtu po jeho scl-rválení.

Pro návrh:

8 hlasťr. zdrŽelo se: 0 hlasů. proti: 0 hlasů

Schvá|eno.

7. Všeobecná rozprava

Starosta měStyse obezrrán-ril r'šecluy přítomnése Žádostí ze dne 'l9.l1'2012, l.edenou pod
č.j:DnMl12lI445/Vkř od pana Jaoslava Mráčka' bytem Tučapy 732' který jakoŽto zástupce
duplicitnílro vlastr-ríka paní Dany Mráčkor'é.poŽaduie po nrěstysi vykorrpit pozemek pod
parc.č. 1585/5' k.ú. Drrb nad Moravou za cenu 120.000.-Kč.
'.Čov"
Městys Dub l1ad Molavou si rrecl-ral q'hotor'it zr-ralecký posudek, kte[ý byl zpracován Znalcem
v oboru panettl Lubomírem Krátkým. Pozenek ocenil r-ra částku 9.540.-Kč.
Pan Jaroslav Mráček si nechal vyhotovit ocenění nemor'itosti lt-tg. Bohuslavem Štenclem,
který oceni1 tuto nemoVitost částkou 240.000,-Kč.
Tímto starosta něst.yse žddti všechny členy zastupitelsíva, aby potlali písemně tlo 10 ti dnů,
návrh, zdali je tento pozemek nuÍnékoupit a jestli ano, tak stanovili cenu, za kterou by se
měI tento zmiňovaný pozemek odkoupit-

Ing. Ivo Čečmanpřečetl a zdůvodnil obsah dopisu' který byl zaslán na něstys Dub nad
Moravou dne 20.1 1 .2012. vedený pod č. j.:DnM/l2l1449/vkř. V dopise. který byl doručen od
Mgr. Romana Fojtáška - prár'r-ríl-ro zástupce pana Frarrtiška Petříka. byterrr Bolelouc 668. se
ur'ádí. že došlo v období 20 ti let zpětně a to aŽ do roku 201 1 k bezdůvodnému obolracetri

j/8
.Tccltlá se o uŽír'ání
Za uYcdené období o část]tlr trlin ill-r1r lrrě r'e r'j ši 1'l0.000.-Kč'
1779 nlr'
icleálního podílu pozet-tlliu par'c.č' 302 (PK) o r'ýměŤe
a terlto clopis b"vl pi'eclátl našetlu
iešit
liotlpetenci
Starosta oztlát]lil. že toto riení r, rraši
,..u'p.i _ adr'okátrrí kance1áři Ritte r-Št'astrrý. Ric'gror a ltl.. o]ot-tlorrc.
11]ěSt_\JSc

;;.;i;."

B1lapoclárlastláŽtríIiet-npa]lemllrabalel]lsotthrnnázpt.áraojehcrčirrrrostivobci.
r'ýbol by'l za pos]et1ní
upoZorllila. jako člerrka liorrtrolrrí1-ro r'ýbortl. Že liorrtrohrí
2 rok1' sr'olárr pouze 1x a 1o12 9 20l 1'
kolrtlol)' v r" 2011'
š"'ná,-rrito Zastupitc]st\'o S obsahcm zápisrr a pr'irbě1rer-r-r
l/ předání b1'tu po parrrr Sekaninor'i
podezclí''lia
lasád1. na Zákiaclní ško1c u lioste1a- dosud netlí dokončerra
il i.."ii,u
'hotouo.,uné
_ l]epatří srrad lt fasádě_ proč nebylo do]<ončeno'1
sociálr'rí
;i ,i"no.,.ne úkoly I(V - úkol1, sta'ro'el-ré \i zápise ne byl1' splněrr;' / 1 ťrkol dořešil
Il-rg. Ur.barror,á

1rýbor/

oai"

rr-nru

- neprol'ádí se
u'edena náplr\ činnosri korltrolnílro r'ýboru dle zákona o obcíclr

r'ůbec
v r' 2012 a sloŽerrí konrisí'
Vznesetr dotaz k pŤipral'enosti inventur obecního trrajetku
Úřoiy' rc".e byl1' .' )5o'.. kontro1rríI'ro \'ýboru stano\'en.v' neb;'l'v splněn1"
zár'azků. stavenr
r',g 'Ú'1'"'""á pozaa6". aby zastupité1srr,o bylo seznárneno Se Sta\'en
pňl"dá'"k a stavem firrančníc1rploStředků lra účtu'
smluv k obecním b"vtůnl'
občalrka Raškor'á opět Žáclá o irrfor'rlaci ohledně nájen,rrícl,

ZaStupi1elZ.Přecechtělpožádalopřizr,áníkontro1rrí1ro1'ýbolrrkinventarizačníkonrisi.

8. Ná'r'rh na usneseni
Znstupitelst'r'o něstyse s c hv a l u j c

l5l1

:

Progl'am l5. zaser:lání Zastupiteist\a lněsqse Dr'rb nad Moravou'

l5/3obecnězár.aznortuyr.rasrue.]/2012ornístrrírnpoplatkuZaplo\,ozS}'stémusht.onraŽd,ování,
,bJ'u' př"p.uuy' tŤíclění"vyuŽh'árrí a odstr'aňovárlíIonrunálních odpadů'
plánování a staYebníln řádu
1s/,lb V souladu s Lrst' $ 47 odsi. 5 zákola č' 183/2006 Sb., o úzenrnírl plánu Měst1se Dub nad
(stavebrrí zákon). ve znění pozclějŠíchpředpisů' zadání úzenrnílro

15/5
15/6

Morar ou dle piilolrS ttsttesetti
obecně závazná v)tJáška č. 4/20l 1, o
obecně závaz,ro,', v}irtaltu č' zl2012'1iteI'ou se zrušuie
techrrické herni zařízerli
místnímpoplatku za provozovaný r1herrrí hrací přístroj nebo 'iiné
pŤeclpisu'
jiného
právního
povolené Minirt"r,w"'n financi poclle
j0 ]3 do schválení fozpočtu Měs1'YSe Dub tlad Moravou'
iozpoetoué provizoriun na 'ok

Zastupitelstvo měst1'se

bere na vědomí:

Kontrolu plrrění Llsnesení Zastupite]St\'a z rrrinulél-ro zasedání'
išlru íynoanoóení projednaní Zadání úZenrníhoplánu Městyse Dub rrad Morar'ou.
1517 Zprávu stráŽníka obecní policie Dub nad N4olar'ou'

l5l2

Zastupitelstvo městyse u kl á d á:
_
firrančirínruvýboru do konce r'oku 20l 2
a pohledár'ek
zár'azků
a) prověŤit vjtěr- poplatktr' stav
bj provést revizi tlájet-nních smluv obecnícl'r b1'tťl
olrledně svozu TKo'
cj pilpLauit podklaáy pr'o nové r'ýběrové ř'ízení rla firrrru

d) projednat otázkrr prodeje pozernku pod

,,ČoV" umístěné na pozenrku par'c.č. 1585/5, k.ú. Dub

Moravou.
- předložit stanovisko činrrosti kontr'olního r1ýboru.
9 . Závér:

Na závěr poděkoval StaÍosta městyse vítězslav KŤesina občanůrnza účastna zasediání.
Jedrrání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou by1o ukončeno v 19:45 lrod.

Zapsala i zpracovala'. Háutlerová Andrea

Starosta

V. Křesina

Schválení ověŤovatelé zápisu:

Přecechtěl Zdeněk

Ing. Hana Urbanová

rrad

