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]!0. zased'ání

stupitolstv:l Měs$ se f}rrh nad N'|Íorar,ou
konaného dne 19'8.21013

Kulturně-společenskécentrum' zzrčátek jednání l' 1 [i:00 hod.
dle prezenční listiny 9 členůZM
Alena Ježáková' Vladimíra Sládková
Arrdrea Háutlerová

ti n í :

t

Z

Příl,ll'rtrtt''
()vě,řtrt. iellLi:
Z(1pi'ýa'l:i.; le1'

,H'osté:

Při il,rlrijrlilni zl::;ollurí bylo přítomno 9 člerrůzastupitelstva nrěstyse.
j4ase.:|ztltl zahi:,.jil stirrosta městyse Dub nad Moravou ry'ítiizslav tsjesina a seznárnil všechny
přítorrrn,i: jl.l-rs1l}pitele a občany s p1i1Lnovanými projekty Městyse Dub rrad Moravou (např.

,Chodník podél si1nice III/435 l2 Drrb rrad Moravou _ TučtLpy", slavnostní
o1'evř'.r:' l\,iau(:)úéiteZky Bolelouc a její praktické vyuŽit.í při environmen1á]lní výchově český'ch
a pcl.:lil l'ch clčr.í.ie naplánováno na sobotu 12.října 2013') i s projekty. kt,eré nebudou
lealiltc,l i.n.r, z <iů,,'cciu neschr,'álení rlotace.
reet1i:lli''l: p]oj()l]itl'l

Z to}Lo.j

:,1rLáni b1'1

lVlorar'i.r

r.

pořízen zvrrkový záznam, který je uschován na Úr'adu lnésty'.'e v Dubu nad

ir:dnáníl

JPrrrg'l'iLltlL

l. l:]r:h','á]cnj pro gramu zasedání.
2. l 'c,lrtrtr1a 1r1rrění usnesení Zastupitelstva Z nrinul,jho zasedání
3' .1''l'o.jednrírríi:ádosti o odprodej č:ásti pozeml<u par.č.764 ve vlastniotvi
4.
5,
t5.

7.
8.

;:Lnd

městy:le Dub

lvloral'r.ru.

l:ioh'''á,'enj r'crzpočto'véIroopatření.
!iL:h'''álei:Lj

'' učl:tp v"

na stavbu,,Chodník podél silnice IlI/435 12 'Dub nad }uÍoravou

il ']hotovitele
sIllouv-v o provedení díla'

'l,;še'ctler--n

]

á't'

rřr

ii rozpraýa.
na usnesení.

.,]'ál'ěr.

1" Sirllhv lilre ní Í}Í'{l!ilaInu zasedání:
1rlávrlr ;l',:d:lel'1 n'listostarosta městyse Dub nad Moravou Ing. Ivo Čečman'
nebylo odpovězeno na mail a zasJán1t
Jrrg. {_Ililltrová \,:zítesla dotaz, proč

jí

v

předstihu

pro cneiíníbody jednání.
:rllě|iI dů'Vody a to ty, že bocly 3' a 4. byly odeslány rnailenr s nralýrn :;:poŽděním
''''.,n borlu
5. byly vyvěšeny rra stránkách V{ěs1-1'se Dub nad ll4oravou a tudíŽ se
a pcr:|}l1lld1' k
c]otnIrÍ,,,;'l, i:e si t'v'to potřebnó in1btmace zastupitelé prohlóclnou. Dále Ing. Čečrrransdělil, jak
birdr: pr' 't'í1ral drLešnívýběr Zhotovitele na uvedenou stavbu a dále scič,líollsah sinrlouvy cl
]]]'orl]|: i: ]Lí d íi'i.
lil':,:l Fr'}'4rlureli se připojil k c1otazu Ing. Urbanové a ctále sdělil, že r;e někteří :.astupite]é
'4astrr;:
pravide1ných schťzl:ách zastu;litelů, aby
1rředb i;ž lč, rlol'rodJi před zasedáním Zastupitelstva na
o podklaclech k samcltnérnu zasedání
a
byli
rie prir:i: l:,iil,: ''L.,'edeným nesrovnalostem
zastu'pitr:,ls1vaL řádně předem infomLováni.
Bylo h J'i: llr.l'rar-Ltr cL s;chválení progranru zersedáni.

pocik1i'

,:l-,,'

Ing. ,ii".''

xlro l:rtt,t,t''h: 9 hlasů' zdrželo se: 0 hlasů, proti: 0 h1asů
Frrrg'r'uun ZasBdánÍ byl jednormyslně schválen.

2'

]li'trrr]rola plnění usneserrí zastupitelstva z 19. zasedánLí

stanoveny žádné úkoly.
ntčstyse: bere na védomíkontrolu p|nění usnesení z l9,'zasedání

]i. I:rljLnr]r'ijro zlasedání nebyly

Zasrl

3.

}P

lp]ilielLst}''o

t'tr'il:clnárr[ )iárlosti

o orlprodej části pozemku pan'i!.

7(i,{

ve ''''lastnicfví rněstyse Dub

nad |1,'1[o 'ar','ot.nZárlr:r ;::li'clLne;lI rrrístostarosta Ing. Ivo Čečman'
-:4il!ittlJ: '1-::]l!lv0 urě;tyse odkládá tento zárrěr, aŽ do doby r,ylroclno<rcní situacr: zástupr:i
JV[r!st1'i,:: j_.}l-ib nacl ]lvIoravou

na místě samém.

l\ávrli l lra usl'jr]'sť|Í]]í:
Z stu]pil r]lsrtvll! otlllJládá:

zírmč'i,. 'lpror1eje části pozenůu cr výměře cca 36m2, pzu'celní číslo1164. k.t1' Dub nad
t iasitrictr'í měst.yse Dub nad Molavou. Zámčlr v;lhodnotí zá-stupoi J\4ěstyse Dub
IV{crlavrr l'
'lr:
nad

lv'lL:

I

l:l'';

:

ltl', po

p

rcrvedení rrrístního šetření.

F'ro latÍl,t'ltL: !]'hlastL, zdrŽelo se: 0 hlasů. proti: 0 h1asů
Zastu]ll ji[élLsfvio ber,e na vědomí.
4.

S,c]h

},4í stl]:

]Yá'vrr

''i

]:i'

n

zastullrlt

.}'t:'tiLí l'crz1:r,rrčtového
':( rl,jta Ir-rg,'

opatřeuí

Cečnran přednesl návrh rozpočtového o]]iitření.

l.a ustle$c,ÍLí:
L,rllstyo

schvaluje:

rozpr:rl) li,.,'"',5 oL1a'tŤ,:rií

]Pro lllít' tjtLl
!$ah'v áic

!|l

]lrllrsfL,

zdrŽelo se: 0 hlasů. proti: 0 hLasů

tlt' Lt,..

5' SchLvii']le rrrí zhotovitele na stavbu ,,Chodník podél silnice ]tII/435 12 f}ub natl Nloravou
Tučap r, '' a srniomvy o prove'dení díla.
Ce,1trio.':i p'r:,řarii na1:ícle1c po v)'hodnoceni

-

:

Továmí 41A, 783 75 Drrb nad Moravou
'4V Olr:rnouc spo1. s r.o',
51,
792
01 Bruntál
ri.l'cr'.
Kmovská
1Ž" iQ\']{',l]l'r\
-}. Př,e clc'lltr)l ilderrěk, Bolelouc 563' 783 75 Dub nad Moravou
4. sl'li.-,!''Fj,\C a.sr., Na Bě1idle 198/21
1.F[c)]iil:i'j

](oÍ}1il!Él:|ll'(') p,lsoiLzení a hodnocení nabídek doporuÓuje zar1avate1i
rrabícl]l l.l

u';lraileč{j:

j al<o

-

neljvj'horlněj ší

\l ()ior;rrouc' spol. s r.o., Tovarní 41A. 772 00 olomouc,IC: 45195706, cena včetně
DPI{. j;' |!)('j'6 /4.2!] Kč.
FIoIl_]i]'|

,,\

]',Iťr'vl'Ir lrlll tLtsr esc n

Zastul

í;

h,r srlLva.lurje:

ritl,l lk

]|llol.ol'iteie na stavbu
podé l silnice 1IIl'.l35 12 Dub nacl
'.,Chodník
it,]llravur.i" ťrnnu FIoRSTAV olomouc spol. s r.o'
lt'

I

l:|' :ir11í.iil\'ill o

]Pro nLlir'

':llrr;

lirclt'vÍ]rllllt

6.

provedení díla.

8 hla lLi' zdrželo se:

l

hlas (Zdeněk Přecechriěl). proti: 0 hlasťl

l:t,,

\'}il:rl lllc cn

jí ro|jzprava

]\/IÍsl,l::il,'ltrsla {npl'

Ivo ČečInana Starosta 'ýítězslav Křesirra požáda1 vŠec]rnypřítomné

]]
;n'al''itlelnému poseze]1í kaŽdou druhou středu 'v 18:00 hod, s tím Že účirstnebude
pov:ln:r:i' ['rt'rlí setlilání navrhl{e na středu 4'9.2013.

;.astil

i]-(:

l

íJtlč;Ln

]t]

1<

51'

Vič:e il sr: ptá, proč neisou vyvěšeny aktuální st'L,']r

0,jpD1':{' i:J, Že

'u'i

kvality pitn,:: r'r'rr1v' In13. Čečmarr
jsou
pn'avidelně odebírány, pouze neclroclí výsledk y r:nr]ř,::ní' Ir,4ěst}s :;i
oiky

t1'1o'"1:; ,:Í},:v nněierlí ocl lvlorirvs],lé -v'oclárelrské a.s','vy)|ádlL.
J.ng. i.l:tlanol',í sdč]ila infonrraci zastup'itelstvu o tom, že pojzemky

parc'č. 17á6i t _ parc.č.
l7tití'Lll. il'í. ]l\rb iracl Moral'ou. brrdou bezplatrLě posk]'tnuty ]< uŽíváníobčantir;a oilce, nliltro
obclo]:: Í tl'l'liní Dubské pouti. Po písemn,5 clohodě' uzar'řerLe! s r'lastníky o bezplalnťn-r uŽívání
nrístrI n-ri ll:rč:i:tl1'. tllide uvedené pozemky městys celoločně uclťŽovat.
t.]bčar:l l r!:. Ti;bll 'l!1]fi Městvs Dub nad N{oravou o moŽnc'st uspořá'criní -kolrr:elt1'u ]]osádko,,'ti
l:rt-Ldb',' ;l: l- lorr:oucc. Ing. Čečmansdtělil. že sdělí trrto in[on:r'raci lrultumi pI'acovnici lněstyse p.

získat nri.jaké podrobnější infom:r,ac':.
občzn 1: . I Inlika r:Llěl dotaz' :zdali proběhne v měSíci září :zasedání ZastutJitelstvir v l]olelouci.
1:r1'1o trir.t |],L] p0
el']o, Že ano'
'ť]'
IJále l,p "rz:om J, irt' se prol'árJí pravidelrré konl.rol-v na býl'a.lé skládce v l]io1elor.Lci, má obavy'
;. nŮlCi:ii l-rllro nar,ážení odpadu.
l.)rbčeLlt];.il p Í:it.cr::rz lová požá<lala městys o umístění ni1kolika lavičc'k pc' olrci. [nc'' (--eČmÍin
or1pr;r' 'll' ,lli. Žcl to v s;oučasnédobě nemá význanr, je1ikož sel doInnívá, že b.y došlo m Ladistvýrrri
."a nda l,' : tj í,.J-r úr r'u_slnému ničení.
SrráŽrriL L)be:llí policie inťcumoval přítomnéo beztrrečrlcrstní Situaci \, obci, od1rovídal r-ra
ilola::''i l: lítrntnýc,tr občanit. t}ále poukáza.l na ]:o' iže Zastupítelst\'o v dř:ír'i!išídoll,š neschválilo
oZ\,/- rl :rnlei:cní r'užíváníaJkoholickýr:h náplljů na veřej riosti a s tím r,zlnilla'; íc:ích problénrů
.'' ,ot,Jl:l;'' t t:ře jtléJ'Lcl pořádku.
\rotili:i.l, r!'

J

'/.
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Zastup:iril:elsfiro rrr,ilstyse Duh nad

Morar.ou
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i'r: zpr,

2{}/J

lL' r:llloL'-rvile'le na stavbu,'Chodník podél silnice IIV435 12 Drrb nacl

ilrl-,';! c'patření.

|r,|]oravtltt'' ťrrnu HORSTAV olomour: Spol. s r'o'
tr] snrli'it'r,u o provederri díla.

|4as|Lr]'::i l|lll lx;'ú nlčstyse Dulr

nad Moravou

bere na vědomí:

2D/2

l.ontrolu plnění usnesení zastupitelstva Z 19. zasedáni.
1rra'videlrrr5 setkriní zastupítelů Městyse Dub nad Moravou každou
r.lruhorr stircclu v 18:00 hod. v kanceláři Starosty.
illÍbrrrLaci Jrorlanou Ing. Hanou LTrbano.r'ou o toll1, ž:e pcrzemky par,::.č'
l-/6611 - ÍlarcJ. 1766l6'k.tL. Dutr rrad N{oravou, burJou bezplatně
l:lcrsk''/tnux,'' k ržíváníobčzurůmobce, rrrimo období trvání Dutrské porlti'
"iilo tl\,edlené pozemky bude obec udrŽovat.

2al6

2Dl1

ZastupriiťeJLstvc mě,styse

}an

zllněr lrc;lrodeje části pozernku

-!'.:i4.

k'i'

kl

á d

á:

o výměře cca 36m2', parcelní číslo

nad Moravou ve v'lastnic*í rnč:s|zse 'Drrb nacl Vlolar'ou,
7llilněr vy1rcclnotí zástuLpci Měst5lse Dub nad Moravou, po proveded
r:rr

8.

Dub nad Moravou o d

.l)uLb

ílÍl'rihll šel'ření.

Zá,'i!r"
starosta rněstyse Vítězslav Kř,:sina ob,janům za Ílčastna zasedání.
iilastrLpitelstva městyse Dub nad Moravou bylo ukončeno ve 19:30 hod.

JrtreL::í't,čl:podťi}l<l'''a]L
.Íedrllfurri

Zap:sala l zpntcor'ala: Háutlerová Andrea

Starosta V. KŤesina

Scb'válení ověi'ovatelé ::ápistr:

/
i\ ' lnir J:Žá]<rlvá

Vladimíra lŠládlr.ová

