Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí

30. 01. 2019

Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 30. 01. 2019 od 18:00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


39/3/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: p. Vilém Policar
pí Helena Vengrynská
p. Tomáš Zíka
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Mgr. Helena Hrubešová
pí Ilona Smítková
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Dodatečně předložené materiály:


40/3/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 3/19 – Kanalizační přípojka ZŠ Dubí, Dlouhá – změna části přípojky na stoku a její převod do
majetku SVS a.s.
4/TO 4/19 - Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu
4/TO 5/19 - Dodatek č. 12 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd
zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Program 3. jednání ZM Dubí


41/3/2019

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 329/1 k. ú. Běhánky (TO 1/19)
Změna katastrálních hranic mezi k. ú. Dubí-Bystřice, k. ú. Dubí-Pozorka a k. ú. Mstišov (TO 2/19)

3. Rozpočtová opatření
4. Různé
Pravidla k poskytování a používání účelových finančních prostředků z FRB (FO 1/19 )
Zpráva o činnosti jednotky SDH Dubí za rok 2018 (OVV 3/19 )
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra
pro rok 2019 „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ (SD 1/19 )
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Krajská podpora na pořízení nové CAS v rámci dotačního
programu MV GŘ HZS ČR pro rok 2019“ v rámci programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Ústeckého kraje (SD 2/19 )
Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „ZŠ Tovární Dubí – rekonstrukce školního hřiště“ z
podprogramu MMR ČR Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvatel (SD 3/19 )
Zpráva o uplatňování územního plánu (SÚ 1/19 )
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

(celkový počet:

16 /17)

Kontrola usnesení


42/3/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti

2/TO 1/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 329/1 k. ú. Běhánky


43/3/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 329/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 20 m 2
k. ú. Běhánky.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

2/TO 2/19
Změna katastrálních hranic mezi k. ú. Dubí-Bystřice, k. ú. Dubí-Pozorka a k. ú. Mstišov


44/3/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
změnu
katastrální
hranice
mezi
katastrálním
územími
Dubí-Bystřice,
Dubí-Pozorka
a Mstišov v území plánované výstavby 45 RD Barborka Sever. Pozemky p. č. 448/57
o výměře 245 m2, p. č. 448/58 o výměře 61 m2, p. č. 448/59 o výměře 232 m2 k. ú. Mstišov budou převedeny
do k. ú. Dubí-Bystřice, pozemky p. č. 602/19 o výměře 46 m2, p. č. 602/20
o výměře 284 m2, 602/24 o výměře 118 m2 k. ú. Dubí-Bystřice budou převedeny
do k. ú. Mstišov, pozemky p. č. 402/4 o výměře 204 m2, p. č. 402/5 o výměře 51 m2, p. č. 402/6
o výměře 128 m2 k. ú. Dubí-Pozorka budou převedeny do k. ú. Mstišov. Případné finanční náklady spojené
se změnou hranice katastrálního území hradí žadatel.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

Stránka 3 z 8

(celkový počet:

16 /17)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí

30. 01. 2019

2/TO 3/19
Kanalizační přípojka ZŠ Dubí, Dlouhá – změna části přípojky na stoku a její převod do majetku
SVS a.s.


45/3/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
převedení části kanalizační přípojky z objektu ZŠ Dubí v ulici Dlouhá mezi šachtou 01 a 03 po provedené
rekolaudaci do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. s tím, že na případných finančních
nákladech se bude finančně podílet investor výstavby rodinných domů.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
K tomuto bodu nebyl předložen žádný materiál k projednání.

K bodu č. 4 – Různé
3/FO 1/19
Pravidla k poskytování a používání účelových finančních prostředků z FRB


46/3/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
nová pravidla k poskytování a používání účelových finančních prostředků z FRB s účinností od 30.1.2019.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned
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4 / OVV 3/19

Zpráva o činnosti jednotky SDH Dubí za rok 2018


47/3/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti jednotky SDH Dubí za rok 2018 bez dalších opatření.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Robert Wegert, velitel SDH Dubí
Termín: ihned

4/SD 1/19
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) v rámci dotačního programu Ministerstva
vnitra pro rok 2019 „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“


48/3/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
závazek spolufinancování pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) v rámci dotačního
programu Ministerstva vnitra pro rok 2019 z vlastních, popřípadě i jiných zdrojů v závislosti na vyhlášené
maximální výši dotace a vyhlášeném maximálním procentuálním podílu dotace na nákladech obce.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 3

nehlasoval: 0

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4/SD 2/19
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Krajská podpora na pořízení nové CAS v rámci
dotačního programu MV GŘ HZS ČR pro rok 2019“ v rámci programu 2019 pro poskytování dotací
z rozpočtu Ústeckého kraje


49/3/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Krajská podpora na pořízení nové CAS v rámci dotačního programu
MV GŘ HZS ČR pro rok 2019“ v rámci programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje
a závazek spolufinancování v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4/SD 3/19
Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „ZŠ Tovární Dubí – rekonstrukce školního
hřiště“ z podprogramu MMR ČR Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvatel


50/3/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 na akci „ZŠ Tovární Dubí – rekonstrukce školního hřiště“
z podprogramu MMR ČR Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvatel a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 40%.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4 / SÚ 1/19
Zpráva o uplatňování územního plánu


51/3/2019

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zprávu o uplatňování Územního plánu Dubí 2018.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4/TO 4/19
Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu


52/3/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 15 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 s Ivou Vaškovou, Školní 141,
417 03 Dubí.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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4/TO 5/19
Dodatek č. 12 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců
zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu


53/3/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců VPP
č.148/2013 s Ivou Vaškovou, Školní 141, 417 03 Dubí.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

V Dubí dne 30. 01. 2019

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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