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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

27. 05. 2020

Usnesení z 12. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne27. 05. 2020 od 18:00 hodin
v Lidovém domě, Sadová 192, Dubí 3

Složení komise


301/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Jiří Janeček
pí Helena Vengrynská
p. Jiří Vítek
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Květuše Koritková
p. Petr Let
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Dodatečně předložené materiály:


302/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
3/FO 7/20 - Rozpočtové opatření č. 25/2020
3/FO 8/20 - Rozpočtové opatření č. 26/2020
4/MP 2/20 – Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Dubí a obcí
Srbice
4/STAR 2/20 - Stanovení omezení pro využití pozemku p. č. 331/1, p. č. 331/3 a p. č. 565/1 k. ú. Dubí
u Teplic
Zápis č. 8. ze dne 25. 05. 2020 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Program 12. jednání ZM Dubí


303/12/2020

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 331/1, p. č. 331/3 a p. č. 565/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 27/20)
Zveřejnění záměru směnit části pozemků p. č. 660/4 a p. č. 660/5 za pozemek p. č. 661/2 k. ú. Dubí u Teplic
(TO 28/20)
Prodej části pozemku p. č. 496/1 a části pozemku p. č. 497/1 k. ú. Běhánky (TO 29/20)
Prodej části pozemku p. č. 496/1 a části pozemku p. č. 497/1 k. ú. Běhánky (TO 30/20)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 20/2020 (FO 5/20)
Rozpočtové opatření č. 23/2020 (FO 6/20)

4. Různé
Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.109/2020 (SD 5/20)
Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí – doporučení k podpoře (SD 6/20)
Zařazení města Dubí do území působnosti MAS CÍNOVECKO o. p. s. (STAR 1/20)
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

(celkový počet:

16 /17)

Kontrola usnesení


304/12/2020

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

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 27/20
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 331/1, p. č. 331/3 a p. č. 565/1 k. ú. Dubí u Teplic
Materiál stažen z projednání předkladatelem TO na základě zpětvzetí žádosti o koupi pozemků spol.
OC REINPO ONE s. r. o
Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

4/STAR 2/20
Stanovení omezení pro využití pozemku p. č. 331/1, p. č. 331/3 a p. č. 565/1 k. ú. Dubí u Teplic


305/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
rozhodlo
o nepřevoditelnosti pozemků p. č. 331/1, p. č. 331/3 a p. č. 565/1 k. ú. Dubí u Teplic třetím osobám. Na
těchto pozemcích budou realizovány pouze projekty Městem Dubí dle schváleného Územního plánu pro
toto území.
Pro: 16

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /17)

Zpracoval a předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

2/TO 28/20
Zveřejnění záměru směnit části pozemků p. č. 660/4 a p. č. 660/5 za pozemek p. č. 661/2 k. ú. Dubí
u Teplic


306/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 660/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca
40 m2 a část pozemku p. č. 660/5 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 25 m2 oba k. ú. Dubí u Teplic
ve vlastnictví Města Dubí za pozemek p. č. 661/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 46 m2 k. ú. Dubí
u Teplic ve vlastnictví ČR- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Přesná výměra částí pozemků
p. č. 660/4 a p. č. 660/5 k. ú. Dubí u Teplic bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 17

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 29/20
Prodej části pozemku p. č. 496/1 a části pozemku p. č. 497/1 k. ú. Běhánky


307/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 496/1 (ostatní plocha, neplodná půda) díl „b“ o výměře 58 m2 a části pozemku
p. č. 497/1 (ostatní plocha, jiná plocha) díl „a“ o výměře 620 m2 oba k. ú. Běhánky (dle geometrického
plánu č. 576-91/2020 pozemek p. č. 497/12) za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku
č. 1565/15/20 celkem 157.128,- Kč do vlastnictví Mgr. H. P., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy
č. 147/2020. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /17)

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

2/TO 30/20
Prodej části pozemku p. č. 496/1 a části pozemku p. č. 497/1 k. ú. Běhánky


308/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 496/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 32 m2 a části pozemku
p. č. 497/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1.938 m2 oba k. ú. Běhánky dle geometrického plánu
č. 576-91/2019 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1565/15/20 celkem 127.993,- Kč
+ 21 % DPH do vlastnictví M. V., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 77/2020. Návrh na vklad hradí
kupující.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3/FO 5/20
Rozpočtové opatření č. 20/2020


309/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 20/2020 ve výši 1.564,84 tis. Kč – daň z příjmu právnických osob za obce. Jedná
se o formální rozpočtovou změnu bez dopadu na hospodaření města.
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc květen 2020.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /17)

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

3/FO 6/20
Rozpočtové opatření č. 23/2020


310/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 23/2020 ve výši 115.353,15 Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 8 Správa dotací – Oprava
kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 109/2020,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc květen 2020.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned
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3/FO 7/20
Rozpočtové opatření č. 25/2020


311/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 25/2020 ve výši 1.437,65 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor –
dodávka IT vybavení do odborných učeben v ZŠ Dubí 2,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc květen 2020.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /17)

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

3/FO 8/20
Rozpočtové opatření č. 26/2020


312/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 26/2020 ve výši 869,70 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor dodávka školního nábytku do odborných učeben v ZŠ Dubí 2,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc květen 2020.
Pro: 17

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
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K bodu č. 4 – Různé
4/SD 5/20
Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.109/2020


313/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
návrh dodatku č.1 ke smlouvě 109/2020 a pověřuje starostu města k jeho podpisu.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /17)

Zpracovala: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
4/SD 6/20
Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí – doporučení k podpoře


314/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. bere na vědomí
informaci o získání dotace na projekt Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí, financován
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,
2. souhlasí
s realizací projektu Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí v období od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2022.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /17)

Zpracovala: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
4/STAR 1/20
Zařazení města Dubí do území působnosti MAS CÍNOVECKO o. p. s.


315/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
se zařazením svého katastrálního území do území působnosti MAS CÍNOVECKO o. p. s., se sídlem Ruská
264/128, 417 01 Dubí, IČ: 28671643, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném
krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 246, na období 2021 – 2027.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4/MP 2/20
Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Dubí a Obcí Srbice


316/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Dubí a Obcí Srbice, o výkonu samostatné
působnosti na úseku zajišťování úkolů stanovených zákonem o obecní policii, uzavřené dne 18. 12. 2019.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /17)

Zpracoval: Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

Zápis č. 8. ze dne 25. 05. 2020 z jednání finančního výboru ZM Dubí


317/12/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 8 ze dne 25. 05. 2020 z jednání finančního výboru ZM Dubí.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /17)

Předkládá: Ing. Marcela Velcová, předsedkyně FV

V Dubí dne 27. 05. 2020

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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