Zá1tis
z 16. zasedání Zastupitelst\'a nrěstysc Dub nacl Morar'ort

konaného dne J0.1.20l3

MísÍt, kctnúní:

Přítottttli"
oyčt\oyalelé"
Zapisotate lkct.'
Hosl"

Kr'rltur'tlě-společetlské centrum. Začátek jedllállí

dle pl'ezenčrrílistiny 9 členťlZM
Irrg. Hana Ur'banová. Zdeněk Přecechtěl
Andrea Háutlerol,á
lng. Pavel Holák-nranaŽer' MAS

v l8:00

hod.

I'ři zahájenízasedání bylo přítonrno 9 č]enůZastupitelstva ]]]čst)'se'
Zasedání zahájil stalosta Měst'VSe Dub nad Moravou Vítězslav KŤesina'

V úr'odu popřál všenl v tlor,énr roce pevné zdraví a trpělivost a seznánlil zúčastněrrés akcetli. ktet'é
nás bttdou v tonlto roce čekat. Jedná Se o výstavbu nového clrodníku Dub nad Morar,ou-Tr-rčapv,
oprava stáva.jících korlunikací, výstar'ba lraučnéstezky v BoleloLrci a realizace projektu obnor'a
kra.jinných struktut'v k.ťl. Dub nad MoravoLt

_

II. etapa (výsadba nelesní zeJeně).

Ztoho jednání byl pořízen zvukový záznan, ktelý je uschor'itt ,ra Úiaclu nlesqSe \

DLIbLr rrad

Moravou.
Prograrrr jcclnání:

].
2.
3 '

Schváleníplogranu zasedání

4.
5.
6.

Korltr'ola pltrění usnesetlí zastLlpitelStVa z nrinulóho zasedáni
Schr,álerrí zařazerrí MAS občanépro rozvoj r'enkova do Progt amtt rozr'o.je vetlkova, opatření
IlI'4'1. Získávání dor'edností' aninace a provádění.
Projednání Žádosti o zŤízeúvyhrazerlého parkovacílro stání'
Záněr prode-ie nebytových prostor V donrě č'p. l7013 v měst1'si Dub nad Moravou
Zár'něr proná-jnru nebylovÝch prostor v přízenrí budol'1' č' p. 7zl v městr'si Dub nad Molavou

7.
8'
9.

Všeobecná roZpIaVa
Návrh na usnesení
Závěr

(stará poŠta)

1. Schváleni programu zaseclání:

Nár'r'h přednesl místostarosta MěSb'se Dub ttad Moravou lt-tg' lvo Čecnlarl.

Bylo hlasováno o schVá]ení pfoglamLl zasedání'

Pro návrh: 9 hlasů, zdrželo se: 0 hlasťl' proti: 0 hlasů
Program zasedání byl jednomyslně schr'álen.

2. Kontro|a plnění usnesení zastupitelstr'a z

15. zasedání

lng. Ivo Cečmall přednesl úkoly z rnirrulé]ro zasedání' které b1'ly uděleny:
finančnímuvýboru do konce roku 2012 a) prověřit lýběr poplatků, StaV závazktl a pohledávek
b) provést revizi nájemních smluv obecních b1'1ů
c) připral,it podklady pro nové výběrovó řízerrí na firrnu olrledrrě svozu TKo'
11) projeclnat otázku pr'odeje pozerrrku pod ..Čov" tttl-tístěné na pozenku parc.č. 1585/5. k.Ír. Dub nad
Moravou.
_ předložit stanovisko činnosti kontrolního výboru.

\

Předsedkyně finančrlíhovýborLr Alena .IeŽá]ior'á předrresla zár,ět'ečnou zprár'u kotltr'oly finarrčního
výbolu a dále sdě|ila, Že nenra.j í j ednoznačtlé stanovisko k odprodeji pozetnliLt pod .,Čov".
Irrg. Urbarrová se ptá, Zda byl z nlinLrlého zasedání zastupitelstr'a nějak v1,řcŠen irkol starosty
nlěstyse, kd1' žáda] r'šec]rny č leny ZasttlpitelSt\'a" aby poda Ii p ísenrně do l 0 ti d n ťl. ll ávr]r Zdali .je 1ento
'
pozenrek nrrttlé koupit a jestli ano' tak stanoviIi cenu, za ktelou by se lněl tento zrliňor'arrý pozemek
odkoupit a Zdali pr'oběhlo s patlenr Mláčketl rlějaké jednání'
Ing. Cečrnan sclěIiI. Že se ktotnuto ténatLr v1'jáciřilo jen několik Zastllpjtelťl a po diskLrzi, která
pr'oběhla na firlančnítllvýbor'u je dárr nár'r']r tla odkup tol]oto pozenku za 100.-Kč za n'. S panetll
Mr'áčkern proběJrlo několik jednání' a proto starosta nar'r'huje vÝše uvedetlott cenu. aby bvlo panLl
Mráčkovi částečněv1'hověrro. Nebucle-Ii s títnto nár'r'henr pan Mráček sorrlrlasit, zůstane stávající
cluplicitní stav a stavba nebtrde nadále zapsátla r' katastltl ne0]ovitostí.

Nár'rlr na usnesení:
l5/2b) rlárrll k or1kotrperripozetttLLl pod Čo\. Ul]]i5léllntl tta pozetttIrt par'c'Č. l585 5 {r1tttera Q54tlt]ostatní ploclrďjiná plocba) v k.ú. Dub nad Moravou za cenu 100,-Kč/Irr2' VvnaloŽerlé náklady
spojerré se sepsánírl kupní smlouvy o prodeji pozerlku, včetllě stanovených splávních
poplatků na katastrálním Ítřadě v olomouci uhradí pl'odávající (duplicitní r'iastník paní Dana
Mr'áčkor'á' nar. 26.1 ' 1970. bytern Tučapy 432. Dub nad Moravou).
ByIo hlasováno pro návrh.

Pro návrh: 9 hlasů' zdrŽelo

se:

0lrlas' proti: 0 hlasů

Schváleno.
Zastupitelst!-o městyse bere na r.ědorní:
15/2a) kontrolu plnění usnesení z l5. zasetlání.
3. Sclrr'álení zařazeni MAS občanépro rozvoj r'enkol'a do Programu rozvoje venkova, opatření
III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění.
Host lng' Pavel ]{orák seznárnil přítornné s datlÝtl ténatenr' dkajícíse zapojení nrěs!se Dub

nad Moravou do úzenrnípůsobnosti místního pafitrerství _ nrístníakění skLrpin1, (MAS)
občanépro rozvoj vetlkova

lng. lvo Čečnlanpřečetl návrh na usnesení:
1s/3
a)

Zallfnutí n]ěstyse Dub nad Molavou do územnípůsobnosti rnístníhopaI1nefství nístníakční
skupiny (MAS) občanépro rozvoj venkova, která pracuje na záklar]ě rrretody LEADER' tj'
otevřeného paltnelství subjektů veře1né splávy, podnikateJské sféry a tleziskového sektorrr,
pro plárrovací období EU 2014-2020

zapojení nrěstyse Dub nacl Morar'otr do piipraw 1SÚ 1tj' integrované Strategie rozvoje území)
ve sr'ém regiol]u pro období 20l4-2020 formou konlunittlíl'ro plárrovárrí a při upIatnění
parttlerskélro přístupLl nrezi soukromým a veřejnýn sektorern
c) zapo.jení MAS občanépro rozvoj venkova do Programu lozvoje venkova, opatře|í l]I'4'1.
získár'ání doveclností' anirrrace a prováděIlí
d) Zmocnění Starosttt VítěZsIava Křesinu zastupováním měsýse Dub llad Moravou v rozvojové
organizaci regionu MAS občanépI'o t'ozvoj venkova
e) aktivní vysílárrí zástupce obce najednání k přípravě llltegrovarré strategie rozvoje úzerrrí MAS
občanépro rozvoj r'enkova pro období 20] 4-2020 a všech návaznýc|r dokunlerrtů a orgátrů'
Bude zároveň infonnor'at zástupce nístrríchspolkťl a podrrikate]ů o moŽnostech zapojení do
příprav"v- MAS občanépro rozvoj r'enkova.
b)

Bylo hlasováno pro návrh

Pro návrh:
Schr'áleno.

9 hlasťr, zclrŽelo se: 0 hlas'

proti: 0 hlasů

ltlg' Čečtlansdělil, Že se jedná o opakovaný poŽadavek oc1 pana Petříka a daišípoŽadavek d'kajícíse
vyhrazeného palkovacího stárrí plo tělesně postiŽené občany'
StláŽník obecní policie p' Hrabal předrresl pr'oblenatikrr qÍkajícíse por'olováltí a un]iSt'ování těchto
parkovacích stání'
Pan Petřík v dis]<usi otevi'e] problenratiku pt'ovozu pouťovýclr atrakcí a pror'rájnu pozemkťt r: kostela. a
zdali.je trzavřena stn]ouva s panetl Zaponněleln na t}to pozenlky.
Ing. Urbanová sděliIa' jak pr'obíhalo uzar'írání smluv na protlájem prostor pro urnístění pouťor1ch
atrakcí.

Pan Petřík pi'ečetl dopis od pr'ávnílio Zásttlpce měSt)'se Dub nad Morar'ou. ktelýnl rnu bylo
odpovězeno na dotaz tykající se prorlájnu pozenku parc.č'l766, k.ú. Dub nad Moravou. Stouto
odpověi1í pall Petřík záSadně nesoul]Iasil a poŽádal Ing. Čečrnanao sdě]ení. ze kterých podkladů
čerpaI.

lng. Čečnrarrodpověděl' že právní zástupce čerpal ze zísJ<aných písemných podkladťt posledriích 6
smluv a poskytrrutých podkladů ze ZD Dttb tlad Motavou.

lng. Čečnandá]e sděIil, Že by byJo v]rodr'ré urrrístit v obci vvhrazerré parkovací stání pro tě]esně
postižené.

Zastupitelstvo městvse bere na vědomí.

5.

Záměr prodeje nebytových prostoř v domě č.p' 170/3 v městysi Dub nad Moral'ou

Star'osta sdě]il problenratiku.
Prostory' jsou nevy"uŽity a praktičtílékaři nenrají v ÍtrnysIu zŤizor'at da]šíordinaci.
vystal tento záIněr' prodeje.

A

z tohoto důr'odr'l

Návrh na usnesení:

15/5 záměr prodeje nebytol'ýclr prostor v dorně č'p' J7013 v rněstysi Dub nad Morar'orr (bývalé
prostory po MUDr. SLrr1ar
'kérrr)'

Pro návrh: 9 hlasů, zdrŽe]o se: 0 hlasťl, proti: 0

hlasťt

Schváleno,

6' Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy č. p. 74 v městysi Dub nad Moravou
(stará pošta)
lng. Urbanová podala návrlr, aby byl dán do pronájr'r'rrr taktéžsoučasný sá] obřadní síně v Dubu nad
Moravou.

Náyrh na usneseni:
t5t6

a) záměr'pronájmu neb1.tových pfostor V přízemí budovy č. p. 74 v městysi Dub nad

Moravou (stará poŠta)
b)

záněr pronájmu současného sálu obřadní sině' Včetně příslušenství,na ul' Brodecká č'p. 80
r Dubu rrad Morar ou

Pro návrh: 9 ]rlasů, zdrželo se: 0 hlasťr' proti:
Schváleno.

0 hlasů

7. Všeobecná rozprava
Dr'' Fryš poŽádal o základní informace ýkajícíse irrstalace nového místního rozh]asu.
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8. Nár'rh na usnesení Zastupitelst\'a nrěstyse:
Zastupitelstr'o měst_vse

s c h'r'

:rl u i e

:

Du[r nad Moravott'
prograrn 16' zaseclání Zastupitelstr'a rllěsryse

15/1

15/2b)návrhkoclkoupenipozeml'tlpodČoV.umístěnounapozetlll.uparc.Č'l585,51rjrrrčrz954nlrnal' 'Žené náklad'v
Dub nacl Molavou za cetrrr l0b.-Kc'lrr]. \'1
ostatrrí plocha'/jiná prJ'r^i "'r." t.
i, p'''zerlll'rr' \ČťllléilellJ\ett1clt :1'r'll tricll
\pojclle 'c '"p''" ''''''' t''" p'" ''" i""" u l.'rorlcj
^nrrlarLfrrl'rlaia>lrálttjtnttiaclcrolotnoucirrllraclrl.r'oclárajrcitdrrplicitrrrrll'lttikparrlDatta
Molavou)'
]6' l'1970' b1'tenr Ttrčap-v 432' Dub nar]

ili;;i"'

l5/3

'

".

''";

flzahrnutíměSt.YscDLlbtladN4ot.ar.ot'tcloÍrzetnnípťrsobnostitlísttlílroparttlelství-nrístr.riakčrrí

g)

.r"pl"y rve'sl oue"""

p,."

,-.":.,.'r'"''"' :i.:.^::iili:,.]:'*[:::'::i'*':.il?íT;'il.
rctcJtrc'Pra\)' Poo

cteir'etléllo PJrll]et'tl\i'ttLljtktrt
4-2020
pro plánovaci období EU 201
"N;"';";;
lozvoje úzení)
do příprav1' lSÚ (ti' irrtegrované Stlategie
ouň-r'oj
zapojeni
pŤi uplatrrění
a
plánor'ání
ílro
ko1,'u', iti
,."gionu pň'ouaoui 20l4-2020 fornlou
ve svétn'"c't.u'"
a r'cřejnj'n sektoren't
partner'ského'přistupu nlezi soukr'onlýnl

h)zapoieníMASobč;,.;.;;;',.,^'"Ji'9'1i".'"áo.Prog,anrur.ozvo.jevetrkova.opatřenilII''1.1'

'

'i.rii.'ani

r]ovcr]ností' atlitnace a provádění

i)
j)

15/5

zrlocnětlí stafostll VítěZsla\'a l(řesirlrr zasttlpor'átl ítl nrěstyse DUb nad Mot'avort v rozr'oiové
oÍganizaci r'egiontt MAS občanépr'o rozvoj venkova
aktir'nívysílánízástupce obce najedrlárlí k přípravě Integr'ované strategie rozvoje úzenríMAS
občanépr'o lozvoj vetll<ova pro období 2014-2020 a všeclr návazných dokutllentťt a oÍgánů.
Bude záror'cň inlornlovat Zástupcc místrlích spolků a podnikatelťl o tložnostech zapojení do
příptav1' MAS občanépro rozr'oj venltova.
zárněr prodeje nebytových plostor V dorně č'p. l7013 v nrěstysi Dub nacl Moravou (bývalé
prostoly po MUDl. SLrňavskénr).

15/6

a) zátnér pronájmu nebyto\'ých plostor v pŤízerníbudovy č,. p.74 v nrěstysi Dub nad
Moravou (stará pošta)
b) zárněr pr'onájmr'r součastrébosálu obřadní síně, včetně pi'íslušenství'na ul. Brodecká č.p. 80
r Drrbu nad Morcr ou.

Zastupitelst!'o městyse

bere na vědomí:

15/2a) kontrolu plnění ustlesení Zastupitelstva z rninulého zasedáltí'

15/4

infor'maci o ZříZellí Vyhrazeného parkovacího stání'

9 , Závér:

Na závěr poděkoval Stal'oSta měStJ'se VítěZslav Křesí|ra občanůmza účast]]a zasedání.
Jednání Zastupitelstva Městyse Dub nad Moravou byJo ukončeno v 19:zl5 hod.
Zapsala i zpracovala: Háutlerová Atldrea

..

:=:::t:::.......
Starosta

V'

Křesirra

Schvá]ení ověřovatelé zápistt

b-^"u/
Přecechtěi Zdeněk

:

,Qn-,,*-,

2-4'.4*44

Ing. Hana Ulbanová

