Místo konání:

Přítomni:

ověřovatelé:
Zapisovatel:

Kulturně-společenské centrum' začéiekjednániv 18:00 hod.
dle prezenčnílistiny 6 člen.ůZl|l
Vítězslav Křesina
Ing'Ivo Čečman
MUDr.Vladimíra Sládková
Tomáš Vystrčil
Soňa Rašková
Ing.Hana Urbanová
Ing.Hana Urbanová
Tomáš Vystrčil
Eva Votřelová

Hosté:
PŤi zahájení zaseďání bylo přítomno 6 členůzastupitelstva městyse.
Zasedání zahájiI starosta městyse Dub nad Moravou Vítězslav KŤesina.

Z

toht>jednaní byl pořízen zvukový záznam, který je uschován na Úřadu městyse v Dubu nad

Moravou.

Program jednání:
i. Sohválení programu zasedári
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
3. S1oženíslibu nového člena zastupitelstva městyse Dub nad Moravou
4. Schválení financování zvlastních zdrojů tj. vyčleněníprostředků pro akci: ,,Zajištění
nezbyné sportovně rekreačníinfrastruktury pro rozvoj přeshraničníchkontaktů
obyvatel" ve výši 144 100,00 EUR v rozpočtu v roce 2014.
5. Schválení závěrky zarok}}l2PŤíspěvkové organizace - Záklaďní a mateřská škola
Dub nad Moravou
6. Schválení převedení hospodářského výsledku z roku 2012 ve \.ýši 1 I 472,39 Kč do
rezervního fondu k použitív roce 2013.
]. Všeobecná tozprava
8. Návrh na usnesení
9. Závér

1. Schválení programu zasedání:

Návrh přednesl místostarosta městyse Dub nad Moravou Ing. Ivo Čečman.
Starosta požádal o vloŽení bodu č.7. schválení obecně závazné vyhlášky č.|l20I3, o
místnímpoplatku za užíváníveřejného prostranství.

Program jednání po výše uvedené úpravě:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
3. S1oženíslibu nového člena zastupitelstva městyse Dub nad Moravou

4.

Schválení financování zvlastních zdrojů tj. vyčlenění prostředků pro akci: ,,Zajištění
nezbyné spor1ovně rekreačníinfrastruktury pro rozvoj přeshraničních kontaktů
obyvatel" ve výši 144 100'00 EUR v rozpočtu v roce 2014.
5. Schválení závěrky za rok 2012 PÍispěvkovéorganizace - Zakladní a mateřská škola
Dub nad Moravou
6. Schválení převedení hospodářského výsledku z roku 2012 ve Ýyši 1I 472,39 Kč do
rezervního fondu k použitív roce 2013.
7. Schválení obecně závazné vyhlášky č.Il20I3, o místnímpoplatku za užíváru
veřejného prostranství.
8. Všeobecná ÍozpÍava
9. Návrh na usnesení
10. Závěr

Bylo hlasováno o schválení programu zasedání po uvedené úpravě.
Pro návrh:

5

hlasů, zdrželo se:

Program zasedání, po

0

hlasů, proti:

0

hlasů

ýše uvedené úpravě, tlyl jednomyslně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z

18.

schválen.

zasedání

Zastupitelstvo městyse: bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z l8.zasedání

3. Složeníslibu nového člena zastupitelstva městyse Dub nad Moravou
Po<lle $ 69 odst.2 zákona o obcích sloŽil člen zastupitelstva městyse

Rasková slib.
Přečtením slibu

a

Dub nad Moravou Soňa

podpisem připravené listiny předepsaný slib sloŽil.

4.

Schválení financování zvlastntch zdrojů tj. r,yčlenění prostředků pro akcl; ,,Zajištění
nezbytné sportovně rekreačníinfrastruktury pro Íozvoj přeshraničních kontaktů ob1vatel" ve
výšíI44 i00,00 EUR v tozpoětu V roce 2014.

Pro návrh:
Schváleno.

6

hlasů, zdtželo se: 0 hlasů, proti:

0

hlasů

5. Schválení závěrky za rok 2012 PŤíspěvkovéorganizace _ Zaklaďní a mateřská škola Dub
nad Moravou

Pro návrh: 6 hlasů, zdrželo se:
Schváleno.

0

hlasů, proti:

0

hlasů

6. Schválení převedení hospodářského výsledku z roku 2012
rezervního fondu k použitív roce 20T3.

ve ýši II 472,39 Kč do

Pro návrh: 6 hlasů, zdtželo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Schváleno.
7. Schválení obecně závazné vyhlášky ě.Il20I3, o místnímpoplatku za užíváníveřejného
prostranství.

Pro návrh:
Schváleno.

6

hlasů, zdtželo se:O hlasů, proti: 0 hlasů

8. Všeotrecnározprava
Pan starostapozdravll nového člena zastupitelstva paní Soňu Raškovou, poté přivítal nového
ředitele ZŠa MŠDub nad Moravou Mgr. Radima Voštinku, který mělkrďký projev.

Paní Rašková měla dotazy ke své nové funkci. Pan místostarosta městyse navrhl doplnění
programu o bod volby nové zastupitelky paní Soni Raškové do výboru školského,kulturní a
sociální.
Bylo hlasoviíno o vloŽení bodu 9. - volby nového člena sociálního, školského a kulturního
výboru paní Soni Raškové.
Pro návrh: 6 hlasů, zdrŽelo se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Schváleno.
9. Volba nového člena sociálního, školskéhoa kultumího výboru
Místostarosta navrhl na tuto funkci paní Soňu Raškovou, ta tento návrh přijala a bylo o
něm hlasováno.

Pro návrh: 5 hlasů, zdrželo se: 1 hlas, proti: 0 hlasů
Pro: Vítězslav Křesina, Ing. Ivo Čečman,Ing. Hana Urbanová, MUDr. Vladimíra Sládková,
Soňa Rašková,
ZďržeI se: Tomáš Vystrčil
Schváieno.

Paní Ludmila Skopalová měla ďotaz, zda HŠIvo Šauera požádala o bezplatný pronájem
prostor kulturního a společenskéhocentra. Pan starosta žádost HŠobdrŽel a projedná ji na
příštímzastupitelstvu.
V červenci 2013 slíbil StaÍosta opra\.rr zíďky panu Vlčkovi.
9. Návrh na usnesení
Zastupitelstvo městyse s c hv a l u j e :
1914 ťnancování z vlastních zďroji tj. vyčleněníprostředků pro akci: ,,Zajištění nezbyné
sportovně rekreačníinfrastruktury pro rozvoj přeshraničníchkontaktů obyvatel" ve výši
144 100'00 EUR v rozpočtu v roce 2014.

|9l5

závěrky za rok 2012 Příspěvkové orgarizace
Moravou.

19/6 převedení hospodářského výsledku

fondu k použitív roce 2013

_ Základní a mateřská škola Dub

z roku 2012

ve výši 11 472,39 Kč do rezervního

19/7 obecně závaznou vyhlášku č.Il20I3, o místnímpoplatku

prostranství.

nad

za užívéní
veřejného

19/8 nového člena sociálního' školského a kulturního výboru paní Soňu Raškovou

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou b

l9l2

ere

n

a

v ě d o m í:

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva z 18. zasedéni.

t0 . Závěr
Na závěr poděkoval starosta městyse Vítězslav Křesina občanůmzaučastnazaseďétni.
Jednání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou bylo ukončeno v 18:45 hod.
Zapsal i zpr acov al: Eva Votřelová

Starosta V. Křesina

S

chválení ověřovďelé zápísu:

