ZÁPIS č. 23 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DUBČANY
ze dne 22.8. 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Bc. Karel Stejskal, Hana Sládková, Ing. Roman Mačák, Jiří Kyjonka,
Karel Krikel, Zdenek Hubáček
Omluveni: Ing. Pavel Píše
Zapisovatel: Ludmila Zdřálková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Roman Mačák, Jiří Kyjonka
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19:05 hod.
Starosta prohlásil, že jednání Zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Jednání je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva obce, jednání je usnášení
schopné.
Volba způsobu hlasování: u jednotlivých bodů
Čísla udávají počet hlasů v následujícím pořadí hlasování: PRO – PROTI - ZDRŽEL SE
Kontrola Usnesení č. 22 ze dne 18.7. 2022 a Zápisu č. 22 ze dne 18.7. 2022
- Zastupitelstvo obce schválilo.

6–0–0
Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu jednání a to v tomto
rozsahu:
1) Rozpočtové opatření č. 7/2022.
2) Schválení Kupní smlouvy mezi obcí Dubčany a VHS Čerlinka s.r.o. (odkup
prodlouženého kanalizačního řadu objektu Restaurace McDonalďs - Unčovice).
3) Schválení Smlouvy o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto majetku a jeho
rozvoji mezi obcí Dubčany a VHS Čerlinka s.r.o.
4) Schválení Dohody mezi obcí Dubčany a městem Litovel.
5) Schválení finančního příspěvku Charitě Šternberk, středisko Litovel na provoz
sociálních a zdravotních služeb pro občany naší obce.
6) Dohoda o narovnání.
7) Odpady Olomouckého kraje, z.s.

8) Oprava cesty.
9) Zápis finančního výboru č. 2/2022.
10)Diskuse.
11)Závěr.
Ad. 1) Starosta obce předal slovo paní účetní, která představila rozpočtové opatření
č. 7/2022, které starosta obce schválil, viz. příloha.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2022.
Ad. 2) Starosta obce představil Kupní smlouvu mezi obcí Dubčany a VHS Čerlinka
s.r.o., týkající se odkupu prodlouženého kanalizačního řadu, za smluvní kupní cenu
1.000,- Kč (bez DPH). Starosta dal o smlouvě hlasovat.
4–2–0
Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu mezi obcí Dubčany a VHS Čerlinka
s.r.o., týkající se odkupu prodlouženého kanalizačního řadu za smluvní kupní cenu
1.000,- Kč (bez DPH).
Ad. 3) Starosta obce představil Smlouvu o nájmu, provozování kanalizace, správě
tohoto majetku a jeho rozvoji mezi obcí Dubčany a VHS Čerlinka s.r.o. a dal o ní
hlasovat.
5–1–0
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o nájmu, provozování kanalizace, správě
tohoto majetku a jeho rozvoji mezi obcí Dubčany a VHS Čerlinka s.r.o..
Ad. 4) Starosta obce představil Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací
mezi obcí Dubčany a městem Litovel a dal o ní hlasovat.
5–1–0
Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací
mezi obcí Dubčany a městem Litovel.

Ad. 5) Starosta obce představil žádost Charity Šternberk, středisko Litovel o finanční
příspěvek v částce 5.000,- Kč na provoz sociálních a zdravotních služeb pro občany
naší obce a dal o tom hlasovat.
6–0–0

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek Charitě Šternberk, středisko Litovel
v částce 5.000,- Kč na provoz sociálních a zdravotních služeb pro občany naší obce.

Ad. 6) Starosta obce představil Dohodu o narovnání mezi obcí Dubčany a J.R., týkající
se zvedacího zařízení DESTA DVHM 3222L a dal o ní hlasovat.
6–0–0
Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o narovnání mezi obcí Dubčany a J.R., týkající
se zvedacího zařízení DESTA DVHM 3222L.
Ad. 7) Starosta obce představil dopis Olomouckého kraje ohledně skládkování
komunálních odpadů a návrh na vstup do spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.
6–0–0
Zastupitelstvo obce schválilo vstup do spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.
Ad. 8) Starosta obce představil nabídku na opravy výtluků, nerovností a trhlin staré
komunikace v obci a nechal o tom hlasovat.
6–0–0
Zastupitelstvo obce schválilo opravu výtluků, nerovností a trhlin staré komunikace
v obci, firmou ROADMEDIC s.r.o. Šumperk v ceně 218.400,- Kč (bez DPH).
Ad. 9) Předseda finančního výboru předložil zápis o kontrole FV č. 2/2022 na vědomí
zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis o kontrole FV č. 2/2022.

Ad. 10) Diskuse.
Ad. 11) Závěr.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil ve 20:30 hod.
Zapsala dne 22.8. 2022: Ludmila Zdřálková

Ověřovatelé zápisu: ...........................................................
Starosta obce: …………………………………

