Zápis
ze 17, zasedání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou
konaného drre 3.4.2013

Místo konání:

P'"ítomni:

ot,ětYovatelé:
Zapisotlatelka"

Kulturně-společenské centrum, začátekjednání v 1B:00 hod.
dle prezenčnílistiny B členrj ZM, omluvenapaní MUDr. Vladimíra
Sládková
Alena JeŽáková,Tomáš Vystrčil
Andrea Háutlerová

PŤi zahájení zasedání bylo p ítonrrro B členťrzastupitelstva rněstyse.

Zasedání zahájll starosta Městyse Dub nad Moravou Vítězslav
vedením zasedání zastupitelstva místostarostu Ing. Ivo Čečmana.

K esina a

zároven pově il

Ztohojednání bylpoÍízenzvukovy záznam' ktery je uschován na Úradu městyse v Dubu nad
Moravou.

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu zasedéní
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulélro zasedání
Schválenírozpočtuměstyse pro rok 2013
Schválení vyše stočnéhopro rok 2013
Schválení poplatkvzaužíváníhrobového místa od roku 2013
Záměr pronájmu nebyovych prostor - pteďzahrádka o vymě e 56 rTI2, P. č. 568, k.ťl.
Dub nad Moravou.
7 . Schválení smlouvy o zÍízenívěcného b emene S firmou Čpz Distribuce.
B. Schválení prijčky ve vyši 100 tisíc Kč MAS občanépro rozvoj venkovana
profinancování dotace.
9 . Všeobecná rozprava
10. Návrh na usnesení
11. Závěr

1. Schválení programu zasedání:

Návrlr p ednesl místostarosta Městyse Dub nad Moravou Ing. Ivo Čečman.
Pan MrázekpoŽaduje p edloŽit ihned návrh rozpočtu V pracovní podobě, kde jsou rozpočítány
veškerépoloŽky , aby byl vidět rozdíI oproti p edešlémuroku.
Paní Gregárková sděluje, že žádnv jiny rozpočet neexistuje a Llpozor uje' že rozpočet se
p edem ešíve ťrnančníkomisi a na organizační poradě.
Pan místostarosta nabídl namnožení jeho pracovni verze rozpočtu.
Z.PÍecechtěl p ipomněI, že na pracovní poradě se tyto položky vysvětlovaly a probíraly.
Pan Dr. Fryš upozor uje na špatnépodklady k probíhajícímuzasedání.
Místostarosta upozornil, Že Se ubírá zastupitelstvo jinym směrem a nebyl ještě schválen
program zaseďáni.

Bylo hlasováno o schváIení programu zaseďání.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje:

17lÍ program 17 . zasedání Zastupitelstva

městyse Dub nad Moravou

Pro návrh: B hlasťr, zďrŽe\o se: 0 hlasťr, proti: 0 hlasri
Program zasedání byl jednomyslně schválen.

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z 16. zasedání
I''g. Ivo Cečman, sdělil' že od p íštíhotydne bude možnost zaregistrovat si p es stránky
městyse email, na ktery bude registrovanym občanrim zasí|áno hlášení městyse Dub nad
Moravou.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
I7 12 kontrolu plnění usnesení z 16. zasedání.
3. Schválení rozpočtu městyse pro rok 2013
Paní JeŽáková p ečetl a nás,rh rozpočtu na rok 2013 .
Zastupitelstvo stanoví, Že v roce 2013 se změna v jednotlivych poloŽkách qidajťr v rámci
paragrafli povoluje. Podle Jednacího ádu platného od 29.11.2006 se stanoví, že rozpočtové
opat ení v rozsahu do 200.000,-Kč provádí starosta městyse, zastupitelstvo rozhoduje o
rozpočtovémopat ení v rozsahu nad 200.000'-Kč.
Dr. Fryš se ptá, zďali počítározpočet s akcemi, naučná stezka na Pustém, silnice - pozemní
komunikace, chodníky a jsou-li již projektově p ipraveny. S těmito akcemi bylo v minulém
roce v rozpočtu počítáno, ale nebyly tehdy projektové zptacovány.
Starosta odpověděI, že projekt na chodníky je zpracován, bylo vydáno uzemní rozhodnutí a
stavební povolení na chodníky již eši na stavebním ri adě Mmol, reallzace tento rok.
Naučná sÍezka na Pustém je rozdělena na dvě části, jsou již odsouhlasené dotace. Tento rok
bude zahájeno a doba dokončenído konce roku 2014.
Komunikace je taktéžv ešení,byly osloveny dvě stavební firmy a čeká Se na p edloŽení
jejich nabídky.
oprava schodťr na h bitov - starosta sdělil, že byla dána nabídka a bude realtzace do léta
tohoto roku.
Dále starosta sdělil, že bude provedena akutní oprava komunikací tryskovou metodou.
Paní Ing. Urbanová se ptá, zďa|í se počítáv tomto roce s vyměnou oken na mate ské škole
v Dubě.
Ing. Ivo Čečmansdělil, že v rozpočtu je částka 4 mtLKč pro zái<Iadní a mate skou školu a
vedení školy rozhoduje, jak naložís penězi, ale pevně doufa, žek vyměně oken dojde, jeIikož
se s touto položkou počítá.
Dále se ešil havarijní stav některych stávajících chodníkťrv obci.
Dr. Fryš poŽaduje dát protinávrh, aby poloŽka v rozpočtu, určená na činnost církve, byla
sníženao částku 200.000'-Kč a tato částka se p evedla do položky komunikace-chodníky. Po
diskuzi se zastupiteli vzal tento návrh na změnu zpét.
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
15/3a) rozpočet Městyse Dub nad Moravou na rok 2013 dle p edloženého návrhu.
Zastupitelstvo stanovuje, Že v roce 2013 se změna v jednotlivych položkách qidajťr v rámci paragrafu
povoluje. Podle Jednacího ádu platného od29.lI.2006 se stanovuje,že rozpočtovéopat ení v rozsalru
do 200.000,-Kč provádí starosta městyse, zastupitelstvo rozhoduje o rozpočtovémopat ení v rozsahu
nad 200.000,-Kč.

Bylo hlasováno pro návrh:

Pro návrh:

7

Schr'áleno.

hlas , zdrželo se: 1 hlas, proti: 0 hlasťr

P íděl do sociálrrílro fondu rrrěstyse ve vyši 40.000'-Kč - stravné zanrěstnatrc m nrěstyse Dub

rrad

Moravou.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluj e:
17l3b) p íděl do sociálrrílro forrdu městyse ve vyši 40.000,-Kč.

Bylo hlasováno pro návrh

Pro návrh:

7

lrlas , zdrŽelo se:

1 l-rlas,

proti: 0 hlas

Schváleno.
4. Schválení vyše stočnéhopro rok 2013
Místostarosta seznámil všechny p ítomné s podklady pro vypočet stočného.
Dr. Fryš se ptá, jaké pravy byly v lo ském roce provedeny na čistírněodpadních vod.
Starosta sdělil, že byla provedena generální oprava česel, místo turbín, bylo dáno
provzduš ování a začišt'ovací stavební práce.
Dr. Fryš se dále ptá' jakou částkou SoPoS p ispívá navyvážení vypalki zpalírny na Čov
v Dubě ďM.
Starosta odpověděI, Že má písemně povoleno zastupitelstvem vyváženívypalkťr na ČoV, je to
naváženo do usadiště' nejde to p es ČoV, zbytek Čov Se vyvážína kompostárnu do
'
čistírnyPolkovic a do olomouce.

Dr. Fryš poŽaduje, aby bylo hlasováno o protinávrhu:
Zastupitelstvo městyse navrhuj e:
I7l4a) zrušit slevy ziskovym organizacím vyjma SoKoLA a FARNOSTI Dub nad Moravou
a získanou částku navrhuje použítna rihradu částky stočnéhoobčanťrm.
Bylo hlasováno o proti návrhu:
Pro návrh: 4 hlasy, zdrŽelo se: 0 hlas, proti: 4 hlasy
Návrh nebyl p ijat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluj e :
1714 stočnépro rok 2012ve v5iši 440.-Kč včetně DPH na osobu a rok pro
občany napojené na gravitační jednotnou kanalizaci a ve vyši 330.-Kč včetně DPH na osobu a rok pro
občany napojené na tlakovou kanalizaci s uzav enou smlouvou o odvádění odpadníclr vod s Úv pub
nad Moravou.

Bylo hlasováno pro návrh

Pro návrh:3 hlasy,zďrŽe|o

se: 0 hlas, proti: 5 hlas

Neschváleno.
5.

Schválení poplatku za užíváníhrobového místa od roku 2013.

Místostarosta Ing. Cečnran informoval, jak probíhá vypočet h bitovníclr poplatkťr. Navrlruje se
zvyšenípoplatkri rra dobu 10-ti let takto:
- nájenr ve

vyši: 5 Kč za 7m2 lrok

- sluŽby ve vyši: 9

Kč za lm2 lrok

|{ár'rh na usnesení:

Zastupitelstvo městyse schvaluj e
1715 h bitovní poplatky:
lr bitovní poplatky:
- rrájem ve vyši: 5 Kč za lm2 lrok
- služby ve vyši: 9 Kč za 1m2 lrok

Pro návrh:

8 hlasťl, zdrŽelo se: 0

Schváleno.

lrlas proti: 0 hlas
'

Zámér pronáj-u nebytovych prostor _ p edzahrádka o vymě e 56 Íl2, P. č. 568,
Dub nad Moravou' u RD Bolelouc č.p. 636.
6.

k.

.

Dr. Fryš požaduje vyši nájmu konzultovat s finančr'rím vyborem.
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo měsfyse schvaluje:
L716 záměr pronájmu nebytovych prostor - pŤeďzahráďkao vymě e 56 Í12, P. č.568, k.ri. Dub
nad Moravou.

Pro návrh:

8 hlasri, zďrželo se: 0 hlasri, proti: 0 hlasťr

Schváleno.
7. Schválení smlouvy o z lzení věcného b emene IV-12-8003886 NB|l', Dub nad MoravouJ ízdárna_ Slád ková-NNk, s fi rm o u Čnz D istribu ce.
Starosta sdělil, že se jedná o smlouvu mezi oprávněrrym Čvz Distribuce' a.S. a povinnym Městys Dub

nad Moravou
J

-

smlouva

o zÍízenívěcného b emene IV-12-8003886/VB/1' Dub nad Moravou-

ízd árna-S l ádkov á-NNk.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
1717 smlouvu o ztízenívěcného b emene IV-12-8003886A/B/1, Dub nad Moravou-JízdárnaSládková-NNk, s firmou Čpz Distribuce.

Pro návrh:

8 hlasri, zdrže\o se: 0 hlasri, proti: 0 lrlasti

Schváleno.
8. Schválení prijčky ve nYši 100 tisíc Kč MAS (místníakčnískupina) občanépro rozvoj
venkova na profinancování dotace.
Starosta sdělil, najaké Írčelyaza jakych podmínek bude poskytnutatato prijčka.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městyse schvaluj e :
1718 pťrjčkuve v ši 100 tisíc Kč MAS občanépro rozvoj venkova na profinancování dotace.

Pro návrh:
Schváleno.

8 hlasri, zdrŽelo se: 0 hlasri, proti: 0 hlasťl

9. Všeobecná rozprava

Místostarosta informoval o nabídce firrny RE'MIT - kdy současrrékorrtejnery na sběr plastťr (zvony) je
rrtožno rral'rradit novymi otevíratelnynri kontejrrery na plast v celkovérrr počtu 7 ks. Dále do každé
donrácnosti by byly dodány zdarma Ž|uté plastové pytle, do kterych budou občarrésbírat p edepsané
nádoby a obaly a lx měsíčněbudou lryvážerry součastrě se SVoZeln TKo. Městys bude o této nabídce
infonnovatna irrternetouy.h stránkách městyse a v Dubskén-r zpravodaji.
Dr. Fryš p ečetl nažáďost p edsedkyně MUDr. Sládkové V.
Zápis z jednání sociálního, školského a kulturního vyboru obecního zastupitelstva městyse Dub nad
Moravott, konaného dne 27.3'2013.
1. Návrh na p idělení bytu v Dubě nad Moravou:
ul' Brodecka 8] (2-pokojovy byt po p. Škapincové)- bude oslovena p. Věra Bolová, ktera od
r. 20]0 žádá o většíbyt
_
Zd vodnění: a/ ádné plnění povinností nájemce bytu
b/v po adníku p^ed ní b1la jen jedna rodina s více dětltti, která podobně
velky byt v minulosti odn tla
- ul. Brodecká 80 (I-pokojovy byt. po p. Bolové) -bude oslovenap.Msr.Tereza Blešová
Zd vodnění: a/ p edpoklady ádného plnění povinností nájeruce bytu
b/ je novou učitelkou MŠa t.č. bydtí v podnájl1ru u rodiny Šimkovych
- ul. Brodecká 80 (I-pokojot,á byt Po p. Šemberové- bude oslovena p. Monika Pospíšilová
Zd vodnění: a/ p edpoklady ádného plnění povinností nájentce bytu
b/ nisto v po adníku

2. Vybor doporučuje sestavení not,ého po adníku uchazeč o nájentr'tí byt, protože v současnénl
po adníku je ada žadatel , kte í již nejsou občany našich obcí. Dále ada žadatelt7, kteryru bylo
p idělení bytu v minulosti nabídnuto, opakovaně byQ odruítla.
IÝávrh na opat ení:
Požádat všechny současné uchazeče o byÍ o písentnépotvrzení syo.jí žádosti
Ti, kte í svoji žádost nepoturdí (neodepíší)do ]1 dnr7., budou z po adníkuvy azeni

-

ŽadaÍel, ktery odtnítne p idělení bytu bez udání pádného d vodu, bude

po adníku.

zanYazen na konec

Ředitelka Mg'. Šisková k 31 .1 .20i 3 odchá zí do d clrodu, do tohoto termínu bude provedeno vyběrové
ízenína nového editele ( editelku).Na zdejšízák|adní škole pťrsobila p es 30 rok
.

10. Návrh na usnesení zastupitelstva městyse:

Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e

17ll

:

program lJ . zasedání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou.

17l3a) rozpočet Měsfyse Dub nad Moravou na rok 2013 dle p edložerréhorrávrhu.
Zastupitelstvo stanovuje, Že v roce 2013 se změna v jednotli\:ich položkách q daj v rátnci
paragrafri povoluje. Podle Jednacího ádu platného od 29.11.2006 se stanovvje, že rozpočtové
opat ení v rozsahu do 200.000,-Kč provádí starosta městyse' zastupitelstvo rozhoduje o
rozpočtovémopat ení v rozsahu nad 200.000,-Kč.
17l3b) p íděl do sociálního fondu městyse Dub nad Moravou ve vyši 40.000,-Kč.

1715 h bitovní poplatky:
- nájem ve vyši: 5

- služby ve vyši: 9

Kč za 1m2 lrok
Kč za 7n2 lrok

\ \

1716 záměrpronájrrru nebytovyclr prosto r - pÍeďzahrádkao vymě e 56 m', purc. č. 568, k.ir. Dub
nad Moravou.
1717 smlouvu o zŤízenívěcnéhob emene IV-12-8003886/VB/1, Dub nad Moravou-JízdárnaSládková-NNlk' s firmou Čnz Distribuce.
I718 prijčkuve vyši 100 tisíc Kč MAS občanépro rozvoj venkovanaprofinancování dotace.
Zastupitelstvo městyse n e s c hv a l u j e

1714

:

stočnépro rok 2012 ve vyši 44O,-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občany napojené na
gravitačníjednotnou kanalizaci ave qzši 330.-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občary
napojené na tlakovou kanali zaci s uzav enou smlouvou o odvádění odpadních vod s UM Dub
nad Moravou.

Zastupitelstvo městyse b e r

e na

vědom

I7lz kontrolu plnění usnesení zastupitelstva

Í:

z minulého zasedání.

1719 zprávu p edsedkyně sociálního vyboru.

tL . Závérz
Na závěr poděkoval starosta městyse Vítězslav K esirra občan m

zat

Jednání zastupitelstva Městyse Dub nad Moravou bylo ukončeno

v

astnazasedání.

19:45 lrod.

Zapsa|a i zpr acovala: Háutlerová Andrea

Schválení ově ovatelé zápisu:

ková

yŠtrčil

