Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 13. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 06. 2020

Usnesení z 13. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 29. 06. 2020 od 18:00 hodin
v Lidovém domě, Sadová 192, Dubí 3

Složení komise
•

318/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Anna Gürtlerová
pí Ilona Smítková
p. PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Alena Dvořáková
p. Tomáš Zíka
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Dodatečně předložené materiály:
•

319/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
4/MKZ - 8/20 – Vrácení části neinvestiční dotace 1. FC Dubí do rozpočtu Města Dubí – MKZ
4/MKZ – 9/20 – Žádost o koupi a prodej sekačky v majetku Města Dubí
4/SD - 7/20 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) – Dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace ze dne 3. 6. 2019 uzavřené s Ústeckým krajem
4/TO - 40/20 – Uzavření dohody vlastníků provozně související vodohospodářské infrastruktury
o jejich vzájemných právech a povinnostech a dohody o budoucím provozování vodohospodářské
infrastruktury – stavba vodovodu a kanalizace pro 3 RD, Hornická osada ve Mstišově (č. 189/2020)
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Program 13. jednání ZM Dubí
•

320/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Program jednání ZM v tomto znění:

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 232/6 a p. č. 229/1 k. ú. Cínovec (TO 31/20)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 440/3 k. ú. Cínovec (TO 32/20)
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 43/1, p. č. 46/1 a p. č. 49/1 k. ú. Mstišov (TO 33/20)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 448/3 k. ú. Mstišov (TO 34/20)
Zveřejnění záměru prodat čtyři části pozemku p. č. 447/12 k. ú. Mstišov (TO 35/20)
Revokace usnesení – zrušení předkupního práva na pozemek p. č. 885 k. ú. Dubí u Teplic (TO 36/20)
Prodej částí pozemku p. č. 299/1, p. č. 310 a p. č. 321 k. ú. Drahůnky (TO 37/20)
Prodej částí pozemku p. č. 299/1, p. č. 310 a p. č. 321 k. ú. Drahůnky (TO 38/20)
Revokace usnesení – odkoupení pozemku p. č. 452/31 k. ú. Dubí u Teplic (TO 39/20)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 28/2020 (FO 9/20)
Rozpočtové opatření č. 29/2020 (FO 11/20)
Rozpočtové opatření č. 30/2020 (FO 12/20)
Rozpočtové opatření č. 32/2020 (FO 13/20)

4. Různé
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2019 a schválení účetní závěrky města Dubí za rok 2019
(FO 10/20)
Příspěvek na drobné opravné práce na hřbitově v Novosedlicích (MÍSTOSTAR 1/20)
Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem zastupitelstva (MKZ 7/20)
Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem zastupitelstva (OVV 13/20)
Zápis č. 8. ze dne 22. 06. 2020 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
Kontrola usnesení
•

321/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 31/20
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 232/6 a p. č. 229/1 k. ú. Cínovec
•

322/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 232/6 (trvalý travní porost) o výměře 350 m2 a p. č. 229/1 (ostatní
plocha, manipulační plocha) o výměře 2.058 m2 oba k. ú. Cínovec.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
2/TO 32/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 440/3 k. ú. Cínovec
•

323/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 440/3 (trvalý travní porost) o výměře cca 800 m2
k. ú. Cínovec.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 33/20
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 43/1, p. č. 46/1 a p. č. 49/1 k. ú. Mstišov
•

324/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 43/1 (zahrada) o výměře cca 13 m2, p. č. 46/1 (ostatní plocha,
manipulační plocha) o výměře cca 75 m2 a p. č. 49/1 (zahrada) o výměře cca 22 m2 k. ú. Mstišov. Přesná
výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned

2/TO 34/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 448/3 k. ú. Mstišov
•

325/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 448/3 (orná půda) o výměře cca 170 m2 k. ú. Mstišov.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 35/20
Zveřejnění záměru prodat čtyři části pozemku p. č. 447/12 k. ú. Mstišov
•

326/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 447/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 200 m2 k. ú. Mstišov. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu,
b) schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 447/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 312 m2 k. ú. Mstišov. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu,
c) schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 447/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 90 m2 k. ú. Mstišov. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu,
d) schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 447/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 130 m2 k. ú. Mstišov. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned

2/TO 36/20
Revokace usnesení – zrušení předkupního práva na pozemek p. č. 885 k. ú. Dubí u Teplic
•

327/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
revokuje
usnesení č. 276/11/2020 ze dne 16.4.2020, kterým schválilo zrušení předkupního práva
na pozemek p. č. 885 (trvalý travní porost) k. ú. Dubí u Teplic vedený na listu vlastnictví
č. 2310.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 37/20
Prodej částí pozemku p. č. 299/1, p. č. 310 a p. č. 321 k. ú. Drahůnky
•

328/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 299/1 díl „e“ (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 241 m 2, části pozemku
p. č. 310 díl „g“ (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 12 m2 a části pozemku p. č. 321 díl „f“ (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 47 m2 vše k. ú. Drahůnky (dle geometrického plánu č. 244-70/2019
pozemek p. č. 299/1 k. ú. Drahůnky) za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1572/22/20
celkem 29.680,- Kč do společného jmění manželů D. M. a P. M., oba bytem XXX a uzavření kupní smlouvy
č. 182/2020. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

2/TO 38/20
Prodej částí pozemku p. č. 299/1, p. č. 310 a p. č. 321 k. ú. Drahůnky
•

329/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 299/1 díl „k“ (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 81 m2, části pozemku
p. č. 310 díl „m“ (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 101 m2 a části pozemku p. č. 321 díl „l“ (ostatní
plocha, ostatní komunikace ) o výměře 141 m2 vše k. ú. Drahůnky (dle geometrického plánu č. 244-70/2019
pozemek p. č. 299/6 k. ú. Drahůnky) za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1574/24/20
celkem 31.950,- Kč do vlastnictví E. Š., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 183/2020. Návrh na vklad
hradí kupující.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 39/20
Revokace usnesení – odkoupení pozemku p. č. 452/31 k. ú. Dubí u Teplic
•

330/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
revokuje
usnesení č. 223/9/2019 ze dne 11.12.2019, kterým schválilo odkoupení pozemku p. č. 452/31 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 36 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3/FO 9/20
Rozpočtové opatření č. 28/2020
•

331/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 28/2020 ve výši 5.295,23 tis. Kč – Přijatá dotace v rámci Operačního programu
Životní prostředí, určená na financování projektu „Protipovodňová opatření města Dubí“,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc červen 2020.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned
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3/FO 11/20
Rozpočtové opatření č. 29/2020
•

332/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 29/2020 ve výši 732,77 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor –
stavební práce v učebnách v ZUŠ Dubí 2,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc červen 2020.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

3/FO 12/20
Rozpočtové opatření č. 30/2020
•

333/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 30/2020 ve výši 100 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor –
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění drobných stavebních oprav hřbitova v Novosedlicích,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc červen 2020.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

Stránka 8 z 13

15 /17)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 13. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 06. 2020
3/FO 13/20

Rozpočtové opatření č. 32/2020
•

334/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 32/2020 ve výši 2.500 tis. Kč – Přijatá dotace od generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky MV na pořízení Cisternové automobilové stříkačky,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc červen 2020.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned

K bodu č. 4 – Různé
4/FO 10/20
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2019 a schválení účetní závěrky města Dubí za rok 2019
•

335/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
Závěrečný účet města Dubí za rok 2019, jehož součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Dubí za rok 2019, s vyjádřením souhlasu s výhradami, na jejichž základě byla přijata opatření
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
b) schvaluje
přijatá nápravná opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
c) ukládá
Ing. Markétě Pauzové zaslat Závěrečný účet města Dubí za rok 2019 včetně opatření potřebných k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků do 15 dnů ode dne schválení na Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor kontroly
(§ 12 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí),
d) schvaluje
účetní závěrku města Dubí za rok 2019 a převod výsledku hospodaření běžného účetního období na účet
výsledku hospodaření předcházejících účetních období,
e) ukládá
Ing. Markétě Pauzové zanést údaje o schválení účetní závěrky do výkazu Informace o schválení nebo
neschválení účetní závěrky za rok 2019.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned
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4/MÍSTOSTAR 1/20
Příspěvek na drobné opravné práce na hřbitově v Novosedlicích
•

336/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,-Kč na drobné opravné práce na hřbitově v Novosedlicích.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracoval a předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned

4/MKZ 7/20
Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Městem a členem zastupitelstva
•

337/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Městem Dubí a členem zastupitelstva, panem V. P., nar. XXX,
bytem XXX formou dohody o provedení práce v rámci výkonu práce za služby pro MKZ Dubí a Město
Dubí.
Pro: 14

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned

4/MKZ 8/20
Vrácení části neinvestiční dotace 1. FC Dubí do rozpočtu Města Dubí – MKZ
•

338/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s vrácením finanční částky ve výši 200 000,00 Kč do rozpočtu Města Dubí - MKZ.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4/MKZ 9/20
Žádost o koupi a prodej sekačky v majetku Města Dubí
•

339/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
a) s prodejem staré sekačky Jakobsen za cenu 100 000,00 Kč,
b) se zakoupením repasované sekačky Jakobsen Tri King v hodnotě 430 000,00 Kč.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4/OVV 13/20
Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Městem a členem zastupitelstva
•

340/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Městem Dubí a členem zastupitelstva, panem V. P., nar. XXX,
bytem XXX formou dohody o provedení práce v rámci výkonu služby pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů města Dubí.
Pro: 14

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Robert Wegert, velitel JSDH Dubí
Termín: ihned
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4/SD 7/20
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace ze dne 3. 6. 2019 uzavřené s Ústeckým krajem
•

341/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č.188/2019 ze dne 3. 6.2019 o poskytnutí dotace uzavřené s Ústeckým
krajem.
2. pověřuje
starostu města k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č.188/2019 ze dne 3. 6.2019 o poskytnutí dotace
uzavřené s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala: Bc. Marie Račkovičová, SD
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4/TO 40/20
Uzavření dohody vlastníků provozně související vodohospodářské infrastruktury o jejich
vzájemných právech a povinnostech a dohody o budoucím provozování vodohospodářské
infrastruktury – stavba vodovodu a kanalizace pro 3 RD, Hornická osada ve Mstišově (č. 189/2020)
•

342/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně související vodohospodářské infrastruktury o jejich vzájemných
právech a povinnostech a dohody o budoucím provozování vodohospodářské infrastruktury – stavba
vodovodu a kanalizace pro 3 RD, Hornická osada ve Mstišově (č.189/2020).
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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Zápis č. 8. ze dne 22. 06. 2020 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
•

343/13/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 8 ze dne 22. 06. 2020 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Předkládá: Tomáš Zíka, předseda KV

V Dubí dne 29. 06. 2020

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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