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 9. jednání Zastupitelstva města Dubí

11. 12. 2019

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 11. 12. 2019 od 18:00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise
•

206/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Jiří Janeček - předseda
pí Bc. Ludmila Neumannová
pí Mgr. Jiří Zmítko
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Alena Dvořáková
p. Tomáš Zíka
b) zapisovatelku jednání: pí Lenka Orgoňová
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Dodatečně předložené materiály:
•

207/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 106/19 – Prodej části pozemku p. č. 555/1 k. ú. Dubí u Teplic
2/TO 107/19 – Prodej pozemku p. č. 211/5 k. ú. Mstišov
2/TO 108/19 – Prodej části pozemku p. č. 1188/2 k. ú. Dubí u Teplic
4/SD 21/19 – 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
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Program 9. jednání ZM Dubí
•

208/9/2019

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Odpis promlčených, soudem zastavených pohledávek a pohledávek zemřelých dlužníků (TO 91/19)
Nevymáhání pohledávky podáním žaloby (TO 92/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1178/11 k. ú. Cínovec (TO 93/19)
Zrušení předkupního práva na pozemky p. č. 56 a 58 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 94/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky (TO 95/19)
Bezúplatný převod pozemků p. č. 192/16 a p. č. 192/18 k. ú. Dubí u Teplic (TO 96/19)
Bezúplatný převod pozemků p. č. 192/1 díl „a“ a díl „c“ k. ú. Dubí u Teplic (TO 97/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 260/1 k. ú. Mstišov (TO 98/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 551/44 k. ú. Dubí u Teplic (TO 99/19)
Revokace usnesení č. 192/8/2019 a prodej části pozemku p. č. 555/4 k. ú. Dubí u Teplic (TO 100/19)
Odkoupení zařízení restaurace Sportovní 200 a náhrada za zhodnocení prostor restaurace TO 101/19)
Udělení výjimky ze směrnice č. 1/2017 (zadávání zakázek malého rozsahu) – Rekonstrukce kotelny
Koněvova 65, Dubí z důvodu havárie dvou kotlů (TO 102/19)
Prodej části pozemku p. č. 408/2 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 104/19)
Odkoupení pozemku p. č. 452/31 k. ú. Dubí u Teplic (TO 105/19)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 42/2019 (FO 21/19)

4. Různé
Zápis č. 6 ze dne 25. 11. 2019 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Úvěr od Komerční banky (FO 22/19)
Návrh rozpočtu na rok 2020 (FO 23/19)
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů (FO 24/19)
Veřejnoprávní smlouva s obcí Srbice (MP 1/19)
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2020 (OŠ 5/19)
Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 u příspěvkových
organizací (OŠ 6/19)
Rozšíření pojmenování ulice Na Výšině (OVV 14/19)
Rozšíření pojmenování ulice Žižkova (OVV 15/19)
Pořízení 200 ks kompostérů pro občany města Dubí s podporou Ústeckého kraje (TO 103/19)
Zápis č. 6. ze dne 18.11.2019 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
•

209/9/2019

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 91/19
Odpis promlčených, soudem zastavených pohledávek a pohledávek zemřelých dlužníků
•

210/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s odpisem promlčených, soudem zastavených pohledávek a pohledávek zemřelých dlužníků v celkové výši
14 893 840,95 Kč včetně úroků z prodlení a nákladů řízení.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO – správy majetku
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

2/TO 92/19
Nevymáhání pohledávky podáním žaloby
•

211/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s nepodáním žaloby na podřízenou pohledávku paní V. N. v částce 160 047,89 Kč, kdy se jedná o poplatky
z prodlení v této výši, které převyšují výši přihlášené jistiny.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 93/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1178/11 k. ú. Cínovec
•

212/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1178/11 (ostatní plocha, silnice) o výměře 1.180 m2 k. ú. Cínovec
za 60,- Kč/m2.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 94/19
Zrušení předkupního práva na pozemky p. č. 56 a 58 k. ú. Dubí-Bystřice
•

213/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zrušení předkupního práva Města Dubí na pozemky p. č. 56 a p. č. 58 (oba zahrada) k. ú. Dubí-Bystřice
ve vlastnictví F. a I. K., bytem XXX a A. S., bytem XXX a uzavření Dohody o zrušení předkupního práva
č. 369/2019. Návrh na vklad uhradí žadatelé.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

2/TO 95/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky
•

214/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 1. 310 m 2
k. ú. Drahůnky. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 16

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 96/19
Bezúplatný převod pozemků p. č. 192/16 a p. č. 192/18 k. ú. Dubí u Teplic
•

215/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod pozemků p. č. 192/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 219 m2
a p. č. 192/18 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 11 m2 k. ú. Dubí
u Teplic do vlastnictví Města Dubí od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových,
b) znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 207/19/4120, včetně její
doložky - číslo smlouvy Města Dubí 358/2019/1500.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

2/TO 97/19
Bezúplatný převod pozemků p. č. 192/1 díl „a“ a díl „c“ k. ú. Dubí u Teplic
•

216/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod pozemku p. č. 192/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) díl „a“ o výměře 170 m 2
a díl „c“ o výměře 5 m2 k. ú. Dubí u Teplic do vlastnictví Města Dubí od České republiky Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
b) znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 211/19/4120, včetně její
doložky - číslo smlouvy Města Dubí 359/2019/1501.
Pro: 16

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 98/19

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 260/1 k. ú. Mstišov
•

217/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 260/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 30 m2 k. ú. Mstišov. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 99/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 551/44 k. ú. Dubí u Teplic
•

218/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 551/44 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 40 m2
k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 100/19
Revokace usnesení č. 192/8/2019 a prodej části pozemku p. č. 555/4 k. ú. Dubí u Teplic
•

219/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) revokuje
usnesení č. 192/8/2019 ze dne 6. 11. 2019,
b) schvaluje
prodej části pozemku p. č. 555/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 45 m2 k. ú. Dubí u Teplic
dle geometrického plánu č. 1337-1402/2019 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku
č. 1532/82/19 celkem 26.374,- Kč do vlastnictví pana M. Š., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy
č. 338/2019. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 16

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 101/19
Odkoupení zařízení restaurace Sportovní 200 a náhrada za zhodnocení prostor restaurace
•

220/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení zařízení sloužící k provozu restaurace a finanční vyrovnání za technické zhodnocení prostor
restaurace v budově Sportovní 200 v celkové výši 163 000,- Kč dle přiloženého seznamu se stávajícím
provozovatelem D. R., který zde k 31.12.2019 ukončuje svou činnost.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Zpracoval a předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 102/19
Udělení výjimky ze směrnice č. 1/2017 (zadávání zakázek malého rozsahu) – Rekonstrukce kotelny
Koněvova 65, Dubí z důvodu havárie dvou kotlů
•

221/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s akcí „Rekonstrukce kotelny Koněvova 65“, s udělením výjimky ze směrnice č. 1/2017 (zadávání zakázek
malého rozsahu) pro tuto akci a s uzavřením smlouvy s firmou Megawatt s.r.o. za cenu 562.543,- Kč včetně
DPH.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Zpracoval a předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 104/19
Prodej části pozemku p. č. 408/2 k. ú. Dubí-Pozorka
•

222/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 408/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 9 m2 k. ú. Dubí-Pozorka dle
geometrického plánu č. 743-107/2019 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku
č. 2642/28/2019 celkem 3.900,- Kč do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická
874/8, Děčín, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02 a uzavření kupní smlouvy č. 371/2019/1502. Návrh na
vklad hradí kupující.
Pro: 16

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 105/19
Odkoupení pozemku p. č. 452/31 k. ú. Dubí u Teplic
•

223/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemku p. č. 452/31 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 36 m2 k. ú. Dubí u Teplic
za kupní cenu sjednanou ve výši dle znaleckého posudku č. 1544/94/19 celkem 6.280,- Kč od pana J. Š.,
XXX a společnosti ZENTEX s.r.o., Pekařská 178/10, 415 01 Újezdeček a uzavření kupní smlouvy
č. 373/2019. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

2/TO 106/19
Prodej části pozemku p. č. 555/1 k. ú. Dubí u Teplic
•

224/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 555/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 299 m2 k. ú. Dubí u Teplic
(dle geometrického plánu č. 1362-624/2019 p. č. 555/8) za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého
posudku č. 1543/93/19 celkem 255.200,- Kč + 21 % DPH do vlastnictví MUDr. P. H., bytem XXX
a uzavření kupní smlouvy č. 382/2019. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 16

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 107/19
Prodej pozemku p. č. 211/5 k. ú. Mstišov
•

225/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 211/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 7 m2 k. ú. Mstišov za kupní cenu
sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1545/95/19 celkem 3.780,- Kč do podílového vlastnictví O. S.,
bytem XXX - spoluvlastnický podíl ve výši ½ a L. B. Dis., XXX - spoluvlastnický podíl ve výši ½ a
uzavření kupní smlouvy č. 383/2019. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

2/TO 108/19
Prodej části pozemku p. č. 1188/2 k. ú. Dubí u Teplic
•

226/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1188/2 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 46 m2 k. ú. Dubí u Teplic dle
geometrického plánu č. 1364-16/2019 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1547/97/19
celkem 13.440,- Kč do vlastnictví Ing. M. Z., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 385/2019. Návrh
na vklad hradí kupující.
Pro: 16

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 21/19
Rozpočtové opatření č. 42/2019
•

227/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 42/2019 ve výši 574,99 tis. Kč – Přijatá 7. část dotace v rámci Operačního programu
Zaměstnanost určené na financování projektu Města Dubí „Šance pro každého“,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc prosinec 2019.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

K bodu č. 4 – Různé
4/FO 22/19
Úvěr od Komerční banky
•

228/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99023352974 od Komerční banky a. s, na částku 16.000 tis. Kč
na předfinancování projektů „Nákup nové hasičské CAS včetně příslušenství“ a „Protipovodňová opatření
města Dubí“. Oba projekty budou částečně kryty dotacemi, částečně financovány Městem Dubí,
b) pověřuje
Ing. Petra Pípala, starostu města, podepsat Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99023352974.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned
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Zápis č. 6 ze dne 25. 11. 2019 z jednání finančního výboru ZM Dubí
•

229/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 6 ze dne 25. 11. 2019 z jednání finančního výboru ZM Dubí.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Předkládá: Ing. Marcela Velcová, předsedkyně FV
4/FO 23/19
Návrh rozpočtu na rok 2020
•

230/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
návrh rozpočtu města Dubí na rok 2020,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, provést rozpis rozpočtu,
c) bere na vědomí
podrobný rozpis jednotlivých položek rozpočtu na rok 2020.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

4/FO 24/19
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
•

231/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Ministerstvo vnitra ČR
Termín: ihned
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4 / MP 1/19
Veřejnoprávní smlouva s Obcí Srbice
•

232/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Dubí a Obcí Srbice k výkonu samostatné působnosti na
úseku zajišťování úkolů stanovených zákonem o obecní policii,
b) pověřuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Dubí a Obcí Srbice.
Pro: 15

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

4/OŠ 5/19
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2020
•

233/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
uzavření Smlouvy č. 370/2019 o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou
Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2020 mezi Městem Dubí a Pampeliškou, o.p.s., Zahradní 182, 403 23 Velké
Březno, a to na dobu určitou do 31.12.2020. Dotace bude poskytnuta ve výši 190 000,- Kč,
2. pověřuje
místostarostu města Dubí PhDr. Jiřího Šillera podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky
v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2020.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Termín: ihned
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4/OŠ 6/19
Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022
u příspěvkových organizací
•

234/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. bere na vědomí
zveřejnění návrhu rozpočtu příspěvkovými organizacemi na svých internetových stránkách s tím, že návrh
rozpočtu za zřizovatele na rok 2020 koresponduje s návrhem rozpočtu na rok 2020 předkládaný finančním
odborem za Město,
2. schvaluje
návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2021 a 2022 u příspěvkových organizací:
MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÉ ŠKOLY CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřské školy U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 - MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Základní umělecké školy, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvkové organizace.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Termín: ihned

4 / OVV 14/19
Rozšíření pojmenování ulice Na Výšině
•

235/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, § 28, rozšíření pojmenování
ulice v k. ú. Dubí s názvem Na Výšině dle přílohy č. 1. Současně dle § 30, výše uvedeného zákona, provede
Město označení této ulice na vlastní náklady a provede změny v Registru územní identifikace adres
a nemovitostí.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP
Termín: ihned
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4 / OVV 15/19

Rozšíření pojmenování ulice Žižkova
•

236/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, § 28, rozšíření pojmenování
ulice v k. ú. Bystřice s názvem Žižkova dle přílohy č. 1. Současně dle § 30, výše uvedeného zákona, provede
Město označení této ulice na vlastní náklady a provede změny v Registru územní identifikace adres
a nemovitostí.
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: Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP
Termín: ihned
4/SD 21/19
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
•

237/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2020 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

(celkový počet:

16 /17)

Zpracovala: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
4/TO 103/19
Pořízení 200 ks kompostérů pro občany města Dubí s podporou Ústeckého kraje
•

238/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s pořízením 200 ks kompostérů a uzavřením smlouvy s Ústeckým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 497 140,- Kč na realizaci projektu „Pořízení zahradních kompostérů pro rodinné domy v Dubí“.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
Stránka 14 z 15

(celkový počet:

16 /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 9. jednání Zastupitelstva města Dubí

11. 12. 2019

Zápis č. 6 ze dne 18. 11. 2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
•

239/9/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 6 ze dne 18. 11. 2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Předkládá: Tomáš Zíka, předseda KV

V Dubí dne 11. 12. 2019

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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