Zápis
z18. zasedání Zastupitelstr'a městyse Dub nad Moravou
konaného dne 29.5.2013

Místo konání:

P ítonlni:
ově

ovatelé:

Zapisoslatelka"

Kulturně-společenské centrunr, začátekjednárrí v 1B:00 hod.
d\e ptezenční listiny 9 člen ZM.
Alena JeŽáková,Tomáš Vystrčil
Andrea Hátrtlerová

Pti zahájení zasedání bylo p ítomno 9 členťrzastupitelstva

městyse.

Zaseďání zahájil starosta Městyse Dub nad Moravou Vítězslav K esina, V krátkosti
informoval o akcích' které městys Dub nad Moravou v nejbliŽší době p ipravuje (podrobnější
informace vyšli v Dubském zpravoďaji 2l2013-titulní strana) a záros,e'l pově il vedením
zaseďání zastupitelstva místostaro stu Ing. Ivo Čečmana.
Ztohojednání byl po ízen zvukovy záznam. ktery je uschovátr na Úi'adu městyse v Dubu nad
Moravou.
Program jednání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulélro zasedání
3. Schválení vyše stočnéhopro rok 2013
4. Schválení závěrečnéhoirčtu městyse zarok2012
5. Schválenírozpočtového v1ihledu na roky 2014 aŽ2015
6. Schválení smluv o poskytnutí p íspěvku zrozpočtu městyse Dub nad Moravou
7 . Všeobecná rozprava
B. Návrh na usnesení
9. Závěr

1. Schválení programu zasedání:
Návrh p ednesl místostarosta Městyse Dub nad Moravou Ing. Ivo Čečman.
Bylo hlasováno o schv

áIeni programu zasedání.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m ěstyse s chvaluj

18/1

e:

program 1B. zasedániZastupitelstva městyse Dub nad Moravou

Pro návrh: 9 hlasťr, zdrŽe|o se: 0 hlasri, proti: 0 hlasťl
Program zasedání byl jednomyslně schválen.

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

ze t7. zasedání zastupitelstva městyse Dub
nad Moravou
Místostarosta sdělil, že zminulého zasedání nebyl udělen žádny irkol.
- Dr. Fryš vznesl p ipomínku, že zápis Ze l7.zasedéníZastupitelstva městyse Dub nad
Moravou není k dnešnímu dni umístěn na webovych stránkách.
Místostarosta Ivo ČečmanSe omluvil a provede nápravu.

Návrlr na ustresetlí:
Zastupitelsfi,o rrrěstyse bere na vědomí:
1812 kontrolu plnění usnesení ze 17. zasedání.
3. Schválení r'1'$g stočnélropro rok Za13.

Místostarosta Cečnran sdělil. že provedl vypočet spot eb1' etlersie tlakor'élro čerpadla ira
základé podklad od firnry PRESSKAN a statistickych ťrdajťr a zál ěretrr lze konstatovat, že
částka 110,-Kč, o kterou je srríŽena cena stočrrélropro tlakot'ott kalraltzaci-je reálná.
Starosta sdělil, Že nesoulrlasí s tírrr. aby Se od podnikatelťr r l bírala částka Za odváclění
sráŽkoyyclr vod.
Dr'. Fryš oponoval starostovi tím. Že zákonv sclrvaluje parlatrretrt a platí pro všeclrny, tudížby
Se měli respektovat. A poŽadtrje, aby Se podnikatelťrrrr treposkl-tor,ala sleva na oclvádění
sráŽkovych vod. Dle jelro názoru není poskytovaná sleva pro podrrikatele likvic1ační.
Dr. Fryš dává dva návrhy:
a) zrušit veškeréslevy ziskol,ym podnikatelskym subjektťrrn.
b) stočnépro rok 2013 ve vyši 210,-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občany napojené na
gravitačníjednotnou kanalizaci a ve vyši 100.-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občany
napojené na tlakovou kanalizaci s uzav enou smlouvou o odvádění odpadníclr vod s Úv n.ru
nad Moravou.
Ft.Mrázek - dal návrh^ Že by se sleva podnikatel m rnohla dát jako nár,rhová poloŽka do
rozpočtu.
Dr.Fryš oponoval, že by Se neměl víc zatěžos,at rozpočet městyse a rně1o by Se raději
investovat do chodník . V této souvislosti se ptá. proč se ještě neuskutečnilo vyběrové tízeni
na chodníky Dub - Tučapy.
MUDr. Sládková soulrlasí s názorem starosty a místostarosty v souvislosti sler'
podnikatelskym subjektrim na odvádění srážkovyclr vod.

Bylo hlasováno o proti návrhu zastupitele Dr. Fryše:

a) zrušit veškeréslevy ziskovym podrrikatelskym subjektťrm.
b) stočnépro rok 2013 ve vyši 210.-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občany napojené na
gravitačníjednotnou kanalizaci a ve vyši 100'-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občany
napojené natlakovou kanalizaci s uzav enou smlouvou o odvádění odpadních vod s Úu n.,u
nad Moravou.

Proti návrhu: 5 hlasťr (MlJDr. Sládková, P ecechtěl, Ing. Cečman' K esina, Vystrčil)
zdrželo se: 0 hlas , pro: 4 hlasy (Dr. Fryš, Ing. Urbanová,Mrázek, JeŽáková).
Neschváleno.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
1B/3a stočnépro rok 2013 ve vyši 440.-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občany napojené
na gravitačníjednotnoukanalizaci 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 nuu nad Moravou.
1B/3b navrŽené částky za stočnéza odpadní vodu anavrženéčástky Za sráŽkovou vodu všem
podnikatelskym subjektťrm i s navrženymi slevami na srážkové vody dle p iložené
tabulky.

B1'lo hlasor'áno pro nár,rh:

Pro nár'rh: 5

hlasťr (MlJDr. Sládkol á. P'ececlrtěl, Irrg. ČečfiIall'I( esina, Vystrčil)
zdrže7o se: 0 lrlasťr, proti: 4 hlasy (Dr. Fr"r š, Irrg. Llrbanová,Mrázek, JežáI<ová).

Schr'áIeno.
4. Schr'álení zál'ěrečrrélroÚrčtu městyse za rok 2012
Místostarosta Ing.Čečrnaninformoval, Že záx,ěrečny čet zarck2}Iz byla ádně vyl,ěšen na
ťr ední desce rrrěstyse.
občan Hruška poŽaduje vyvěšovat veškeréir'ední informace i na deskách v Bolelouci a
Tučapeclr.
Místostarosta p islíbil, Že usnes ení ze zastupitelstva bude vyvěšováno na deskáclr v Bolelouci
i Tučapech.

Návrh na usnesení:
Zastupitelsfu o městyse schvaluj e:
1811 závěrečny čet městyse zarok2012 a souhlasí s celoročnímlrospoda ením ato bez
vyhrad. Ročníuzávěrkarněstyse Dub nad Moravou obsahuje -rozvahu,vykaz ziskri a
ztrát, vykaz o plnění rozpočtu a p ílohu.

Bylo hlasováno pro návrh
Pro návrh:7 hlasri, zdrželo se: 2 hlas (Dr. Fryš, Mrázek), proti: 0lrlasri
Schváleno.
5. Schválení rozpočtového vyhledu na roky 2014 až 2015
Místostarosta sdělil, že nám tuto povirrnost určuje zákon o obcíclr, poŽaduje to ministerstvo
financí.

Návrh na usnesení:
Zastupitelsfvo městyse schvaluj

e

18/5 rozpočtovy vyhled na roky 2a14 aŽ2015

Pro návrh: 9 hlasri, zďrŽelo se:
Schváleno.

0

hlas proti:
'

0 hlas

6. Schválení smluv o posk1.tnutí p íspěvku Z Íozpočtuměstyse Dub nad Moravou
Místostarosta p ečetl rozdělení p íspěvku mládeži v roce 2013.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
1816 - smlouvy o poskytnutí p íspěvku z rozpočtu městyse Dub nad Moravou pro:
- Římskokatotická farnost Dub nad Moravou - finančníp íspěvek ve vyši 300.000,-Kč na
opravy aidržbu kostela v Dubu nad Moravou.
- Junák Svaz skaut a skautek Dub nad Moravou a Bolelouc - finančníp íspěvek ve vyši
60.000'-Kč (na stavební ripravy Ve skautské klubovně a venkovním areálu v Dubě nad
Moravou).
- TJ Sokol Dub nad Moravou, oddíl kopané - finančníp íspěvek ve vyši
200.000,-Kč (na činnost, provoz aridrŽbu fotbalového hriště v Dubě nad Moravou).
- TJ Sokol Dub nad Moravolt - finančníp íspěvek ve vyši 200.000,-Kč

(rra provozní y1idaje sokolor,ny v Dubu nad Morar-ou
kotlťr).

a l]a zlkor-tpení

'161'ych

plynovych

rozděIení p íspěvku mládeži v roce 2013:
- Junák Svctz skatttu a skautek Dub nad trIot"Ol)oLl a Bole|rltlL' - t-ttlatlčtlíp íspěvek ve qiši
4].619,-Kč /Dub nad Moravou/ a20.635,-Kč iBolelor-rc/ ttrčetr\'1la čitrnost nládeŽe do 1B_ti
_

let.

SDH Dub nad A,[ot"al)ott - finančníp íspěvek ve vyši 26.98-l.-Kč,'r-irčeny na činnost nrládeŽe
do 1B-ti let/.
- TJ Sokol Dub nad MorayoLt, oddíl kopané - finančnípi'íspěr'ek l-e l''vši 42.B57 ^-Kč /určerry
na činnost mládeŽe do 18_ti let/.
- TJ Sokol Dub nad Mot'ayou - finarrčníp íspěvek ve y._vši 61.905.-Kč /určeny na činnost
mládeže do 1B-ti let/.
_

Pro návrh: 9 hlasťr, zdrŽelo
Schváleno.

se: 0

lrlas , proti:

0 hlasťr

7. Všeobecná rozprava
občarrka Skopalová sdělila problematiku t kajícíSe soukromé lrudební školy a

poŽadovaného ťrdajrréiroplacení pronájinu Za poskytované prostory v kulturně - společenském
centru. Paní Skopalová žádá zastupitele, aby Se k této problematice placení prorrájmu

vyjádrili.
Ing. Urbanová se ptá, proč taková otázka vťrbec vzntká?
Pro místostarostu i zastupitele je to nová informace. Určitě v tonr nevidí problérn, kdyby byla
podána Žádost soukromou hudební školou na prominutí placení za pronájem prostor, tak by
této žádosti mohlo byt vyhověno.

Místostarosta podal informace k ťrpravě sběru t íděnélroodpadu. Veškeré podrobnější
informace a stanovením svozového kalendá e odpadťr za rok 2013 budou zr'e ejněny V
Dubském zpravoďa]i 2l20I3 a na webovyclr stránkách městyse.
Místostarosta podal podrobnější informace o problematice vybudování chodníku Dub nad
Moravou - Tučapy.
občan Faltus se ptá, jestli budou opraveny na Sokole alespo ty většídíry v konrunikaci.
Starosta prislíbil, Že tak bude v co nejkratší době učiněno p íslušnoufirmou _ tryskovou
metodou a to po celé obci.

občan Ing.Tich

-

požaduje hlásit místnímrozlrlasem aktuální informace a upozor uje na
irdajnou špatnou propagaci kulturníclr akcí. které probíhajív našíobci..
,

8. Nár'rh na usnesení zastupitelstva městyse:
Zastupitelsfvo městyse s c h v a l u j e :

18/1

program 1B. zasedání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou.
stočnépro rok 2013 ve vyši 440,-Kč včetně DPH na osobu a rok pro občany napojené
na gravitačníjednotnou kanalizact a ve vyši 330,-Kč včetně DPH na osobu a rok pro
občany napojené na tlakovou kanalizaci s uzav enou smlouvou o odvádění odpadních
vod s Úu ouu nad Moravou.
18/3b navrŽené částky za stočnéza odpadní vodu anavrŽené částky Za sráŽkovou vodu všem
podnikatelskym subjektrim i s navrŽenymi slevami na srážkové vody dle p iložené
tabulky.

18/3a

18l1

zár ěr'ečn' ťrčetměstyse za rok 2012 a souhlasí s celoročnínrlrospoda enírrr a to bez
l vlrrad. Ročrríuzál,ěrka rněstyse Dtrb rrad \íora\'ou obsalruje - tozs,a7ru, vykaz zisL<,j a

ztrát.l-i-kaz o plnění rozpočtu a p{lohu.
18/5 rozpočtor'-v vyhled rra roky 2014 až 2015.
l8l6 _ snrlour-v o poskytnutí p íspěvku z rozpočtu městyse Dub nad Moravou pro:
- Řínt.skokatolická farnost Dub nad Mol'ayoLl - finančrríp íspěvek r'e vyši 300.000'-Kč na
opra\ \' a ťldrŽbti kostela v Dtrbu rrad Moravou.
- Jtnak St'a: skautit a skautek Dub nad L{orayotl a Bolelouc - finančníp íspěvek ve vyši
60.000.-Kč (rra stavební ťrpravy Ve skautské klubovně a venkovním areálu v Dubě nad
\'íorar-otr).

- TJ Sokol Dub nad Mot'avoll, oddíl kopané - finančníp íspěvek ve vyši
200.000.-Kč (rra činnost, provoZ a ťrdrŽbu fotbalor'élro hriště v Dubě nad Moravou).
- TJ Sokol Dub nad MoravoLt - finančníp'íspěvek ve vyši 200.000',-Kč
(tra prov ozní vydaj e sokolovny v Dubu nad Moravou a fia zakoupení novych plynovych

kotl

).

rozdělení p íspěvku mládeži v roce 2013:
- Junák Svaz skaut a skautek Dub nad l,{oravou a Bolelouc - firrančníp íspěvek ve vyši
47.619"-Kč /Dub rrad Moravou/ a20.635,-Kč /Bolelouc/ určen ,na činnost mládeŽe do 1B-ti
_

let.

SDH Dub nad Moravou - finančníp íspěvek ve vyši 26.9B4,-Kč /určeny na činnost mládeže
do 1B-ti letl.
- TJ Sokol Dub nad Mor(]votl, oddíl kopané - finančníp íspěvek ve vyši 42.857,-Kč /určeny
rra činnost mládeže do 1s-ti letl.
- TJ Sokol Dub nad Moravou - finančnípríspěvek ve vyši 61.905,-Kč /určeny na činnost
rnládeŽe do 1B-ti letl.
-

Zastupitelstvo měsfyse b e r

e na

v ě d o m í:

t8l2 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání.

II . Závér:

Na závěr poděkoval starosta městyse Vítě zslav

K

esina občan m za učasÍna zaseďání.

Jednání zastupitelstva Městyse Dub nad Moravou bylo ukončeno v 19:50 hod.
Zapsala

i zpracovala: Háutlerová Andrea
*-.

Starosta

V. K esina

Schválení ol,ě ovatelé zápisu:

/

Tomáš

