Usnesení
z 21 . veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Dub nad Moravou
konaného dne 30.'1 0.2013

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou s c Irva l u j

e:

2113 převod spoluvlastnických podílůk dílu ''a'' pozernku

par'c.č. 1297 dle
Smlouvy o převodu spoluvlastniclých podílůk pozernku a scl-rvaluje
vypořádání spoluvlastnických podí1ůna společných částecl-r budovy čp.
170 a pozerrrku parc.č' 1204ll dle Srnlouvy o výstavbě.

2114

2116

zárněr pronájmu pozemku p. č. 1728lr v k.ú' Dub nad Moravou o výrněi-e
50 rn'.
záměr' pronájrnu nebytovýclr prostor na autobusové čekár.ně na

Tyršova.

2ll7
2l18
2Il9

ulici

opravu lýše hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠa MŠ
Dub nad Moravou zroku 2012 ve výši 15 636,93 Kč a jeho převedení do
rezervního fondu k použitív roce 2013.
pi'edloženérozpočtovéopatření bez výhrad.
sm1ouvu s dodavate1em stavebních prací finnou Rekulta ,,Pr.odlouženi
dešťovékanalizace Bolelouc a terénní úpravy".

21l10 srnlouvu

se Zernědělským druŽstvem Dub nad Moravou, sídlo Dub nad
Moravou, Tovačovská 190,783 75 Dub nad Moravou o nájrnu pozernků
888/2014' doba trvání nájernního vztahu na 15 let' tj. od 1'10'2014 do

2t/l4

30.9.2029.
záměr opravy části chodníku v Bolelouci _
hurnny" od domu p.
',Za
Sed1áčka po křižovatku p. Kluky.

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou b e
2112 kontrolu plněr-rí usnesení zastupitelstv a z 20

re

n

a

' zasedáni.

2Il'1'3 zprávu předsedy kontrolního výboru Z. Přecechtěla.

v ěd o m í:

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou

zamítá:

21/5

projednání žádosti o prodej pozemku p. č.604lI v k.ú. Dub nad Nlloravou
o výrněře 6090 rrr2.

2Il1I

záměr o odkoupení obecrrího pozetlku v obci Bolelouc, parc.č' 3 16/1
'
k.ú. Dub nad Moravou '16n2 .

Zastupite|stvo městyse Dub nad Moravou o d

kl

á d á:

21'12 projednání záměru odprodej e části pozemku o výrněře cca 36 m2 , parce1ní
číslo764, k.ú. Dub nad Moravou ve vlastnictví městYse Dub nad Moravou
na příštízasedáni zastupitelstva.

2IlI2 projednárrí provozu knihovny v Bolelouci.
Zastupitelstvo městyseDub nadMoravou u kt á d á:

2|lI4 zpracování obecně

závazné vyh1ášky o konzumaci alkoholických nápojů,
udrŽování pořádku rra veřejnérn prostranství.

W
starosta

fW

lv/

l!,<,,",t,,',t

místostarosta

Zápis
z 21. zasec]áni Zastupitelstva N{ěst1'se Dub nad Moravou
konanóho clne 30.1 0.2013

Místo kt;ntiní.'
Přítonlni''
Ol,ěřol,u tel é:

I(t"lltur'ně-spo1ečetrslié cetltlunt, začátek jedlrání v 1 8:00 lrod.
dle pt'ezerrčnílistiny 8 členůZN4, omlur'etra Tng. Harra lJrbarror'á.
A1ena .]ežáková' MUDr. V1adimíra S1ádlror'á

Andrea Háutlerovti
Starosta obce Clrarr'áty Zdenčk Dostál
Pr'i zahájení zasedálrí b-vlo přítornno 8 členůzas1upitelStva n]ěstyse.
Znpisrn,atel:
Í]osté.'

Zasedání ZastupitelSt\ra zahájil starosta měStyse Dub nad Morar'ou VíIěZS]av Křesil-ra. Z tolro
jednání byt poříZen Zvukový záznam^ který je usclrován na Úřadu městvse v Dubu rrad
Moravou.

Program jednání:
1. Schválerrí proglanu zasedání
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva Z rlinulého zasedání
3. Převod spolllvlastnických podílfi k dílu ''a'' pozemku parc.č. 1297 dle Snrlouvy tl
převodu spoluvlastnických podílůk pozemku n 1'ypořádání spolur'lastnických podí1ťl
na společných částech budovy čp. 170 a pozemku parc.č. 1204/1 clle Smlouvy tl
výstavbě.
4. Schválení záměru pr'onájnu pozemku p. č. 1728lI v k.ú. Dub trad Moravou o výněře
.)

0

m'.

Projednárrí žádosti o prodej pozemku p. č. 604/1 l, k.Íl. Dub nad Morar'ou o výměře
6090 n-rz.
6. Schválení zán-rěru pronájn1u nebytových p1'ostor na autobuso\ré čekárrrě na ulici
Tyršova.
7. Sclrr'álerri opravy výše hospodar'ského výsledku příspěvkor'é orgatrizace ZŠa MS Dub
nad Moravou z rokl2012 ve výši 15 636'93 Kč ajeho převedení do rezervního ťondu
k pouŽití v roce 201 3.
8. Schválenírozpočtového opatření
9. Sclrválení smlouvy s dodavatelern stavebních prací firnrou Rekulta ,.ProdlouŽení
dešt'ové kanalizace Bolelouc a terénníÍrpravy"
10. Všeobecná r ozpÍaya
1 1 . Návrh na usnesení
l /. LayeÍ
5.

1. Schválení progřamu zasedání:
Návrh přednesl míStostaÍosta městyse Dub nad Moravorr Ing' Ivo Čečmana poŽádal o vložerrí
bodu 10, 1 1, 12, 1 3.
Program jednání po následné úpravě:
1. Schl'álení programu zasedání
2. Kontrola plrrění usnesení zastupitelstva z minulého Zasedání
3. Převod spolur,lastnických podílůk dílu ''a'' pozei-nku parc.č. 1297 dle Smlouvy cl
přel'odu spoIuvlastrrických podílůk pozernku a vypořádání spolur'lastnických podílů
na společrrých částech budovy čp. 1 70 a pozenrku parc'č. 1204/1 dle Smlour'y i..l
vÝstavbě.

4.

Schválení zánrělr-r pt'onájtlu pozel-trku p. č. l728l1 v
50

n'.

1r.ú. Drrb tlad N4orar'ou 6

l,ýmčřc

Projednání Žádosti o pr'odej pozemlir.r p. č. 60'+/1 v k.Ít. Dub irad Morar'ou g 1'ýnrěŤe
6090 n-rr.
6. Sc1-rr'álení záněru pror-rájmu rleb)'tovýcl'r prostol' na au1obusové čekárně na ulici
Tyršova.
7. Schl'álerrí opl'avy r'ýŠellospodářskélro 1'ýsledku příspěvltor'é organizace zŠa ir4ŠDub
nad Moravou Z ťoku 2012 l'e výši 15 636'93 T<č a j el-ro převeclerrí do rezerr'ního fondu
k pouŽití v roce 2013.
8. Schl'á]errí t'ozpočtovéhooprrtřetrí
9. Schr'álení smlour'y s dodavateleln stavebníc1r prací firmou Rekulta ,,ProdlouŽerrí
dešt'or'ékanalizace Bo1elouc a terénníúpravy"
10. Srr-rlouvu se Zerrrědělskýrn clruŽstvetlr Dub nad Mora\'olr. sídlo Dr'rb nad Moravou.
Tovačor'ská 190, 783 75 Dub nad Molavou o rráj mu pozemků 888/2014
11. záměr o odlroupení obecnílro pozetllku vobci Bolelouc. par'c.č.316/1. k.ú. Dub nad
5.

Molavou

1

6m2

.

12. Pr'ojednátrí dalšího provozu Bo1eloucké ltrrihor'ny.
1

3. Zprál.a kontrolrríIro r'ýboru'

14. Všeobecná roZprava
1
I

5' Návrh na usnesení
b_ ,/ a\'er

Bylo lrlasovárto o sclrválerrí dop1nění prog1'a111u zasedání.
Pro návrh: 8 hlasů. zdrŽelo

se:

0lrlasů, proti: 0 hlasů

Program zasedání po výše uvedené úpravě b1.| iednomvslně schvá|en.

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z20. zased,ání
Starosta měStyse sdělil" Že z důvodu nedoložení podkladů od r'šech zastupitelů, se odkláalá
úkol z 20. zasedání - projednání záměru odprodeje části pozernkrr o qi'měře cca 36 tn2.
palcelní číslo764'k'ít' Dub nad Moravou rle vlastnictví měStyse Dub nad Moravou na příští
zasedár-rí ZaStupite1Stva.

Zastupitelst\'o městyse odkládá tento zán&, aŽ do doby vylodnocení situace zástupci
Městyse Dub nad Moravou na místě Samém.

Dále stalosta městyse informoval o současných star'ebnícir akcíclr v obci Dub trad i\4oravou
(parčíkBolelouc. chodník Tučapy). čekánína r'ýzl,u dotací _ oprava rrrístních kornunikací.
r'i měna vodovodrriho řadu. gerlcrální opr'a. a ČoV,).
Starosta obce Charváty infonnoval o problematice vysoké hodnoty dusičnanův pitné vodě.
Z tohoto důvodu se chystá obnova stáVající studny Ze 70 - tých let. která se nachází v katastÍu
obce Věror'any u ZD Věrovany směrerrr na Tučapy, rozbory vody vyšly rra výbornou. .Te
podaná Žádost na elektrárnu o piipojení. kdy po tonrto souhlasu se dá elektr'oměr do rozr.aděče
a následně proběhne čerpacízkouška. Dojde k vyčištěnícelélio potrubí, ktelé na úZemíje,
součástíje i stávající přípojka. Do konce roku proběhnou čerpacízkoušky. Pokud dopadnou
čerpacízkoušky dobře, provede se hydrogeologen pasportizace studny a násleclné
z\egalizování Magistrátelrr nrěsta olomouce. odborem ŽP. V červenci by měla dle plzínu bjt
studna v provozu' Studna je 50m hluboká o prťlměru 80cm (z nerezu) a příštíčištěníby rrrělo
probělmout aŽ Za deset let.

Zastupitelstvo měst1.se: bere na vědomi liontrolu plnění usnesení z 20. zasedání.
Př"evod spoluvlastnických podílů
pozemku parc.č. 1291 dle Smlouvy o
převodu spoluvlastniclých podílůk pozemku a vypořádání spoluvlastnických poclílůna
spolcčný'ch částcch budor'y čp. 170 a pozemku parc.č. 120,l/l dle Srnlouvy o výstavbě.

3.

Inforr-tlace o stnlouvách předrresl nrístostalosta Tng. Ivo Čečtrrar-r.
Jedrrá se o nar'or.nálí předešlélro stal.u. z důvodu opr'avy údajův prolrlášerrí vlastníka a s tím
Spojené náSledné znlěny stávajícíclrsn-rluv.

Návrh na usnesení:
Zastupite|stvo měsfse Dub nad Moravou schvaluje:

2l/3

převod spoluvlastnických podí|ůk dí|u tla'' pozemku parc.č. 1297 dle Smlouvy o
převodu spoluvlastniclrych podílůk pozemku a schva|uje lypořádání spoluvlastnický-ch
podílůna spolcčných částech budoly čp.170 a pozemku parc.č. 120:l/1 dle Smlouvy rr
výstaYbě.

Pro

návrh:

8 hlasů, zdrŽelo se: 0 h]asů, proti: 01rlasů

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje tlez výhrad.
4. Sclrválení záměru pronájmu pozemku p. č.' 1728/1v k.ú. Dulr nad Moravou o výměře
50 m2.
MíStostarosta Ing. Čečmanpředr-resl lrár'rh o pronájmu.
Zdeněk Dopita. najitel čeryacístanice DZ oIL v Dubu nad Morar'ou, Žádá o prorrájerrr
z důr'odu umístění posezení a umístění tlakového r'zduchor'ého konpresoru.

Návrh na usnesení:
zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schvaluje:

2ll4 záměr pronájmu pozemku p' č. 172811v k.ú. Dub nad Morar'ou

o vý-měře 50 m2.

Pro návrh: 8 hlasů. zdrŽelo se: 0 hlasů" proti: 0lrlasťl
SchváIeno.

Projednání žádosti o prodej pozemku p. č. 604/1 v k.ú. Dub nad Moravou o výměře
6090 m?.
Návrh o prodeji přednesl míStostarosta městyse Dub nad Moravou.
5.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo měst}se Dub nad Moravou schvaluje:

2l/5

projednání žádosti prodeje pozemku p. č. 604/1 v k.ú. Dub nad Moravou

o r1ýměře 6090 m2.

Pro návrh: 0
Zamítnuto.

hlasťr, zdrželo se: 0l-rlas. proti: 8 hIasů

6.

Schváleni záměru pronájmu nebytových prostor na autobusoyé čekárně na ulici
Tyršova.
Návrh o zárrrěrr'r pronáj rr-ru předrresl mís1ostarosta tlěstyse Dub lrad Molavou' .jednalo by se o
prodej pečir'a. Sttllour'a o pror,ájtnu by obsalrovala i rnimo jiné záliaz prodeje allrolrolických
výrobkťr'

Návrh na usnesení:
zastupite|stvo městyse Dub nad Moravou schr'aluje:

2I/6

zánrěr pronájmu nebytovýc1-r plostor na autobusové čekárně na ulici Tyršova.

Pro návrh: 8 hlasů, zdrŽelo

se: 0 hlasťl. proti: 0 hlasů

Schváleno.
7. Schváleni opravy r.ýše hospodářského výsledku příspěvkové organizace zŠa uŠnun
nad Moravou z raku 2012 ve vý'ši 15 636'93 Kč a jeho převedení do rezen'ního fondu
k použitív roce 2013.

Návrh na usnesení:
zastupite lstvo městyse Dub nad Morar'ou schvaluje:

2ll7

opravu výše hospodářského výs|edku příspěvkové organizace ZŠa MŠDub nad
Moravou z rokll 2012 ve výši 15636'93 Kč a jeho převedení do rezervního fondu
k použitív roce 2013.
MíStostarosta Ing. Čečmansdě1i1 b1ižšíinformace.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Pro návrh: 8 hlasů' zdrželo se: 0 hlasů. proti:

0 hlasů

Schváleno.
8. Schválení rozpočtového opatřeni.
Místostarosta Ing. Cečman předrresl návrh rozpočtového opatření.

Návrh na usnesení:
zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou schva|uje:
2118 předložené rozpočtovó

Pro návrh: 8

opatření bez rýhrad.

hlasťr, zdrŽelo se:0 hlasů. proti: 0lrlasťr

Schváleno.

9. SchváIení smlouvy s dodavatelem star'ebrrích prací firmou Re|<ulta ,,Prodloužení

dešt'ové k:rnalizace BoIe|ouc a terénníúprar'y".
Mís1ostarosta Ing. Čečtr-ratlpřednes] návr'l't smlouvy.
Do diskrrze se nikdo nepřihlásil.
Nár,rlr na usnesení:

zastupitelstv'o měsfyse Dub nad Moral'ou schvaluje:

2119 srnlour'u s dodavatelenr star'ebtlích prací firnrou Reku]ta .,Prod]ouŽení dešťové
kanalizace Bo1elorrc a teréru]íílpravy".
Pro návrh: 8lrlasů. zdrŽelo

0lrlasů

se: 0lrlasů, proti:

Schvá|eno.

l0. Smlouvu se Zemědělským družstv'em Dub nad Moravou, sÍdlo Dub nad Moravou,

Tovačovská 190' 783 75 Dub nad Moravou o nájmu pozemků 888/20I4.
Místosta[oSta ]ng. Čečmanpřednesl návrlr snrlouvy'

Návrh na usnesení:
zastupitelstvo měst}'sc Dub nad Moravou schvaluje:

21l10 smlouvu se Zemědělským družstvem Dub nad Moravou, sídlo Dub nad Moravou,
Tovačovská 190' 783 75 Dub nád MoraYou o nájmu pozemků 888/2014, doba trvání
nájemního vztahu na 15 let' tj. od 1.10.2014 do 30.9.2029.
Místostarosta Ing. Čečmanpřednesl návrh sm1ouvy'
Zastupitelé navrlruj í trr'ání rrájemního vztahu na dobu 15{i let.

Pro návrh:

7 hlasů. zdr'želo se: 0 hlasů, proti:

l

hlas - (Fr. Mrázek)

Schváleno.

1l'

záměr o odkoupení obecního pozemku v obci Bole|ouc, parc.č. 3t6/1, k.ú. Dub nad
Moravou - l6m2 .

Návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje:

21l|1 záměr o odkoupení obecního pozemku v obci Bolelouc, parc.č. 31ó/1, k.ú. Dub nad
Moravou * l6m2 .
MístostaloSta Ing. Čečmanpřednesl záměr.

Pro návrh:
Zamítnuto.

1 hlas (Z. Přecechtěl),

zdržel se:

1 hlas (Tomáš

Vystrčil), proti: 6 hlasů.

l2. Projednání dalšího provozu .,,Bolelouckó linihovny"'
Místostalosta Tng. Ccčt-tran sdč1il. Že se tl-tusí ur'ést na pla\:ou nrílu trept'ar'divé inlorrllace šířící
se po obcí a to o ťldajr-rérrr zrušeníktlihor'tly v Bolelouci. Žádá všeclrn5'přítor'rrr-ré o pi'ípar1i'ror-r
cliskrrzi a případrlý r-rávr'l-r tra usnesetrí.
Star'osta nrěstyse seználrril všeclrny přítorr-rné o pror.oztlícl-t náIiladech linihor't-ty a sděljl" Že
rráklacly na tento plovoz knilrol'rly při.jdor-r rlrěstys ročllě na 50.000._ l(č. coŽ je r'elni
neekot-tonlické. při tak malé návště\'1]os1i.
Zastupitelka RaŠkoi'á a Iv1L]Dr. Sládliová je také protí pror,ozor'ání kr, ihor'rry.
Zastupitel Z. Přecechtěl sdělil. Že případná reltonstrttkce budovy blrde l'elmi rráliladná a
nesouhlasí s jejírl případný'nl odprodejer-r-r.
občan Hrrrška navt'lruje prollajtlrout obecní za]rradu za buclor'ou bývalé školy v Bolelouci.
Zastupitel Fr. Mrázek dal protin:ívrh:
Nár'rh na usneseni:
Zastupitclstvo městvse Dub nad Moravou odkládá:
21112 projednání provozu knihor'ny v Bole|ouci
zastupite|sfi a měsh.se'

Pro návrh: 6 hlasů. zdrŽelo

se: 0 h]asů. ploti:

se přesouvá na příštízasedání

2lrlas)'(p. Rašlror'á. T. V.vstrčil)

Schváleno.

Zpráva předscdy kontrolního výboru Z. Přecechtě|a
Podal všerrr přítomnýrrr Zprávu o kontrole na realizaci proj ektu Naučná stezka v Bolelouci.
Bylo nutné provést r]utnó stal'ební práce tzv. vYvolal]é stavební investice a to od\'odnění
svahu. Dešt'o\'á voda musela bj.t sl'eder-ra dešt'ovou kar-ralizací mimo svah a to do části
Pustého, jako l'sakor'ací jírtrka. Dále pď< mrrsela bý provederra celkol'á zahradní úpral.a
svalrrr. I přes t1.to neočekávané stalební práce se podařilo vše stilmout v termínu a Stezka byla
slavnostně otevřena.Vzávěru pr'edseda kontroh-rího výboru popřál. ab-v stezka slouŽila plně
2'l'/'l'3

svému úče1u.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse: bere na r'ědomi zprávu předsedy kontrolníbo výboru.
Pro návrh: 8 hlasů.

2lll,l

Všeobecná rozprava:
Místostarosta Ing. Cečr-nan si vzal slovo a sdělil občar-rťrrn.Že byla provedetla obhlídka
několika lokalit ohledně úpravy clrodníků a dále bude zpracovátr návrhový pr.ojekt na
Zhotovení chodníku v Dubu ko1em dornu pana Vlčka.

2IlÍ1 Zastupitelstvo městyse sch\'aluje záměr opravy části chodníku v Bo|e|ouci - o'Za
humnyo' od domu p. Sedláčka po křižovatku p. Kluky.

Na příštízasedálrí bude rrach-vstaná smlouva.

Pro návrh:8 hlasů.

l\'Íístostarosta Irrg' Čečr'rrarrleagor'al tra dotaz p. Kr'apila na r,),klizerlí ]aviček ocl hřbitova tyto lar'ičky byly odlrlizcny z důvoclu r'andalisrnu a zclrŽovárrí se nrístttín-rládeŽe u Kclstela
v Dubu nad Moravou.
Tírr'rto dává n]íStostarosta nál'tll na poříZení obecrrě zái'azlré vyhlášky o zákazv pití alkoholu
na r'eřej nénr pt'ostranství' MládeŽ sc chor,á lrevl'todně. lidé se bojí l'stoupit na nlistr-rí |-ri.bitov.
občan Kr'apil dal r-rávr'lr na zr'cřejtlěI-tí t'ozpočtu nlěstyse do Dubského zprar'oc1ajc'
občar, Langer poŽadr-rje ořezání stromu na hřbitol'ě a unrístění odpadkor'ého koše.
Dále r"r I'RoDoMU je prasklá silnice _ dárt zpr'ál''r'r na Správtt a ťlc1rŽbu silr.ric.
občan Ilruška nesouhlasí s clsl'obozetrít-l-l placení rrájllu Za prostolv pro soukrotlou htrclební
Školu IŠA.

2|l14 Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou ukládá:
zpracování Obecně záyazné vylrlášky o konzumaci a|koholických nápojů, udržování
pořádku na veřejném přostranst!'í
Pro návrh: 8 hlasů.

2ll15 Návrh na u s n es

en

í:

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou

s

chv

aIu

j

e:

2113 přer'od spoluvlastnických podílůk dílu ''a'' pozen-rltu parc.č' 1297 dle

Sm1ouvy o převodu spoluvlastnických podílůk pozernku a schvaluje
v1'pořádání spo1ur'1astnickýclr podílůna společnýclr částech budovy čp.
170 a pozemku par'c.č. 1204/1 dle SnT1our'y o výstavbě.

2l/4

zárně.r pronájrnrr pozemku p.

50 m'.

č' 1728/1 v k.ú. Dub nad Moravoll

6 l'ýměře

2l16

záměr pronájmu neb1rtovýclr prostor na autobusové čekárně na ulicj
TylŠor'a.

2117

opr'avu výše hospodářského l'ýsledku příspěvkové organizace ZŠa MŠ
Dub nad Morar'ou z roku 2012 ve výši 15 636,93 Kč a.jeho převedení do
rezervního fondu k použitív roce 201 3.

21/8

předloŽené lozpočtové opatřer-rí bez výluad.

2119 smlouvu s dodal,atelem

sta\'ebních prací firrnou Rekulta .,Prodloužení
dešťol'ékanalizace Bo1elouc a tel étrrlíúpravy".

2ll10 smlouvu

se Zěnedělským druŽstvem Dub nad Moravou. sídlo Dub rrad
Moravou, Tovačovská l90, 783 75 Dub nad Moravou o nájmu pozemkťl
888/2014' doba trvár-rí nájemního r'ztahu na 15 let. tj. od 1.10.2014 do
30.9.2029.
2|114 zámér opravy části chodníku v Bolelouci _ .'Za l-rumny,, od domu p. Seciláčka po
křiŽovatku p. Kluky.

Zastupitelstvo měst}se Dub nad Moravou b

e

r

e na

v ě d o m í:

2ll2 kontrolu plnětrí usnesení Zastupitclstva z20. zasedání.
21lt3

z,právtt předsecly korrtrolníl-ro výboru Z. Přecechtěla.

Zastu;rite|stvo městvse Dub nad

Moravou zamit á

2115 projednání Žádosti ptodeje pozen]ku

z

p. č. 604/1 v k.ir. Dub nad Moravou

o výrrrěře 6090 m2.

2l/l|

záněr o odltorrpení obecníl-ro pozenku v obci Bolelouc' parc.č.316/1.
k.ú. Dub nad Morar'ou 16m2 .

Zastupitelsfvo městyse Dub nad Moravou o

dklá

d á:

2112 projednénízárněru odprodeje části pozemku o výměře cca 36 nr2. parcelrrí
číslo764, k.ú. Dub nad Moravou ve vlastnictví městyse Dub nad Moravou
na pr'íštízasedání ZastupitelStva.
21112 projednaní provozu krri1-rovrry v

Bolelouci.

Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou

ukládá:

21ll4 zpracovu'tí obecně závazné l'yhlášky o konzumaci alkoholických nápojů, udrŽovríní
pořádku na veřejném prostranství.

16 .

Závér

Na závěr poděkoval starosta městyse Vítězslav KŤesina občanůnrza účastna zasedání.
Jednání Zastupitelstva městyse Dlrb nad Moravou bylo ukončeno v 20:10 lrod.
Zapsala t zpracovala: Háutleror'á Andrea

Starosta V. Křesina

Schválení ověřovatelé zápisu:

qr*

.f

MUDr. Vladimíra Sládková

