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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí

20. 03. 2019

Usnesení z 4. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 20. 03. 2019 od 18:00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


54/4/2019

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

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Dodatečně předložené materiály:


55/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 27/19 – Změna katastrálních hranic mezi k. ú. Dubí-Pozorka a k. ú. Mstišov
4/TO 28/19 – Dodatek č. 16 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu
2/TO 29/19 – Dodatek č. 13 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd
zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu
Zápis č. 2 ze dne 13.03.2019 z jednání finančního výboru ZM Dubí

Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Program 4. jednání ZM Dubí


56/4/2019

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 188/2 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 6/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 574/5, části pozemků p. č. 564/25 a p. č 564/26 k. ú. Dubí
u Teplic (TO 7/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 458 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 8/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 60 k. ú. Dubí u Teplic (TO 9/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 53/1 k. ú. Mstišov (TO 10/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 119 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 11/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 190 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 12/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 299/1 k. ú. Drahůnky (TO 13/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 295 k. ú. Mstišov (TO 14/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 20 k. ú. Mstišov (TO 15/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1178/11 k. ú. Cínovec (TO 16/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 456/1 k. ú. Běhánky (TO 17/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 97 a p. č. 98 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 18/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 1178/2 a p. č. 1178/14 k. ú. Cínovec (TO 19/19)
Bezúplatný převod pozemku p. č. 662/25 k. ú. Dubí u Teplic (TO 20/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 473 k. ú. Dubí u Teplic (TO 21/19)
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 299/1, p. č. 310 a p. č. 321 k. ú. Drahůnky (TO 22/19)
Darovací smlouva – pozemky p. č. 331/1, p. č. 331/8, p. č. 333/3 k. ú. Běhánky, místní komunikace, VO
(Vilová čtvrť Sportovní – 1. etapa) (TO 23/19)
Darovací smlouva – pozemek p. č. 332/1 k. ú. Běhánky, místní komunikace, VO (Vilová čtvrť Sportovní
– 2. etapa) (TO 24/19)
Prodej části pozemku p. č. 232/1 k. ú. Cínovec (TO 25/19)
Zaměření objektu Jednoty na Cínovci – protokol k návrhu na opravu geometrického a polohového určení
pozemků (TO 26/19)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 3/2019 (FO 2/19 )
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4. Různé
Podání informací – fa Marius Pedersen a.s.
Žádost o prominutí dluhu (FO 3/19 )
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2019 (MKZ 1/19 )
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody spádových
mateřských škol zřízených městem Dubí (OŠ 1/19 )
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Dubí (OŠ 2/19 )
Protipovodňová opatření města Dubí – Zadávací dokumentace (SD 5/19 )
Zápis č. 2. ze dne 11.03.2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

(celkový počet:

14 /17)

Kontrola usnesení


57/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 6/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 188/2 k. ú. Dubí-Bystřice


58/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 188/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
20 m2 k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 14

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 7/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 574/5, části pozemků p. č. 564/25 a p. č 564/26 k. ú. Dubí
u Teplic


59/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 574/5 (zahrada) o výměře 19 m2, část pozemku
p. č. 564/25 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 3 m2 a část pozemku
p. č. 564/26 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 232 m2 vše k. ú. Dubí u Teplic. Přesná výměra
bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 8/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 458 k. ú. Dubí-Bystřice


60/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 458 (zahrada) o výměře 145 m2 k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 9/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 60 k. ú. Dubí u Teplic


61/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 60 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 323 m 2
k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 14

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 10/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 53/1 k. ú. Mstišov


62/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 53/1 (zahrada) o výměře 31 m2 k. ú. Mstišov.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 11/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 119 k. ú. Dubí-Pozorka


63/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 119 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 53 m 2
k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 12/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 190 k. ú. Dubí-Pozorka


64/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 190 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 41 m 2 k. ú. DubíPozorka.
Pro: 14

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 13/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 299/1 k. ú. Drahůnky


65/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 299/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 235 m2
k. ú. Drahůnky. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 14/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 295 k. ú. Mstišov


66/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 295 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 17 m2 k. ú. Mstišov. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 15/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 20 k. ú. Mstišov


67/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku
o výměře cca 20 m2 k. ú. Mstišov.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

p.

č.

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 16/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1178/11 k. ú. Cínovec


68/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1178/11 (ostatní plocha, silnice) o výměře 1.180 m2 k. ú. Cínovec
za cenu 60 Kč/m2.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 17/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 456/1 k. ú. Běhánky


69/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 456/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 35 m2 k. ú. Běhánky. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 18/19
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 97 a p. č. 98 k. ú. Dubí-Pozorka


70/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 97 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 184 m2
a p. č. 98 (zahrada) o výměře 140 m2 oba k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 14

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 19/19

Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 1178/2 a p. č. 1178/14 k. ú. Cínovec


71/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 1178/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 167 m2 a p. č. 1178/14 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 221 m2
oba k. ú. Cínovec.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 20/19
Bezúplatný převod pozemku p. č. 662/25 k. ú. Dubí u Teplic


72/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod pozemku p. č. 662/25 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
4 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. 14/19/4120, včetně její
doložky - číslo smlouvy Města Dubí 13/2019/1479.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 21/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 473 k. ú. Dubí u Teplic


73/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 473 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 63 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 14

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 22/19
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 299/1, p. č. 310 a p. č. 321 k. ú. Drahůnky


74/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 299/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 80 m 2,
část pozemku p. č. 310 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 140 m2 a část pozemku p. č. 321 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 130 m2 vše k. ú. Drahůnky. Přesná výměra bude stanovena na
základě geometrického plánu.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 23/19
Darovací smlouva – pozemky p. č. 331/1, p. č. 331/8, p. č. 333/3 k. ú. Běhánky, místní komunikace,
VO (Vilová čtvrť Sportovní – 1. etapa)


75/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Darovací smlouvu č. 22/2019 na převod pozemků p. č. 331/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 2.133 m2, p. č. 331/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 15 m2 a p. č. 333/3 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 74 m2 k. ú. Běhánky, včetně místní komunikace a veřejného osvětlení na
pozemcích p. č. 331/1, p. č. 331/8 a 333/3 k. ú. Běhánky do vlastnictví Města Dubí od Š. K., bytem XXX
a manželů J. a J. S., bytem XXX. Návrh na vklad hradí dárce.
Pro: 14

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 24/19
Darovací smlouva – pozemek p. č. 332/1 k. ú. Běhánky, místní komunikace, VO (Vilová čtvrť
Sportovní – 2. etapa)


76/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Darovací smlouvu č. 23/2019 na převod pozemku p. č. 332/1 (trvalý travní porost) o výměře 1.760 m2
k. ú. Běhánky, včetně místní komunikace a veřejného osvětlení na pozemku p. č. 332/1 k. ú. Běhánky do
vlastnictví Města Dubí od P. B., bytem XXX a manželů J. a J. S., bytem XXX. Návrh na vklad hradí
dárce.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 25/19
Prodej části pozemku p. č. 232/1 k. ú. Cínovec


77/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 232/1 (trvalý travní porost) o výměře 3.991 m2 k. ú. Cínovec, dle geometrického
plánu č. 469-493/2017 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1460/10/19 celkem
818.075,- Kč + 21% DPH do podílového vlastnictví K. M., XXX, IČ 68960999 – spoluvlastnický podíl
ve výši ½ a P. F., bytem XXX – spoluvlastnický podíl ve výši ½ a uzavření kupní smlouvy č. 54/2019.
Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

Stránka 10 z 15

(celkový počet:

14 /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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí

20. 03. 2019

2/TO 26/19
Zaměření objektu Jednoty na Cínovci – protokol k návrhu na opravu geometrického a
polohového určení pozemků


78/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předložení Protokolu k návrhu na opravu chybného geometrického a polohového určení pozemků ve
vlastnictví Města Dubí p. č. 303/3, p. č. 317/8 a p. č. 317/9 k. ú. Cínovec v souvislosti se zaměřením
objektu na pozemku st. p. č. 392 k. ú. Cínovec ve vlastnictví Jednoty, spotřebního družstva Teplice za
podmínky, že dojde k finančnímu vyrovnání rozdílu zastavěné plochy a současného stavu zaneseného
v KN za cenu stanovenou úředním odhadem.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 27/19
Změna katastrálních hranic mezi k. ú. Dubí-Pozorka a k. ú. Mstišov


79/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
změnu katastrální hranice mezi katastrálními územími Dubí-Pozorka a Mstišov v území plánované
výstavby 45 RD Barborka Sever. Pozemek p. č. 402/7 o výměře 3 m2 k. ú. Dubí-Pozorka bude přesunut
do k. ú. Mstišov. Případné finanční náklady spojené se změnou hranice katastrálního území hradí žadatel.
Pro: 14

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
4/FO 2/19
Rozpočtové opatření č. 3/2019


80/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2019 ve výši 1.269,89 tis. Kč – Přijatá 5. 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 březen 2019.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

K bodu č. 4 – Různé
4/FO 3/19
Žádost o prominutí dluhu


81/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
prominutí zůstatku nesplacené jistiny vč. nákladů oprávněného za právní zastoupení v exekučním řízení
a nákladů exekuce, která je vedena proti pí M. M..
Pro: 14

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 / MKZ 1/19
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2019


82/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání:
a) schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací dle předloženého návrhu.
b) ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvy o poskytnutých neinvestičních dotací žadatelům a následně předat
FO k proplacení.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

4/OŠ 1/19
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody spádových
mateřských škol zřízených městem Dubí


83/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
vydání obecně závazné vyhlášky města Dubí č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody spádových
mateřských škol zřízených městem Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Konzultováno s: Mgr. Martin Pech, vedoucí odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR
Termín: ihned
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4/OŠ 2/19
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních
škol zřízených městem Dubí


84/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
vydání obecně závazné vyhlášky města Dubí č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Konzultováno s: Mgr. Martin Pech, vedoucí odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR
Termín: ihned

4/SD 5/19
Protipovodňová opatření města Dubí – Zadávací dokumentace


85/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Zadávací dokumentaci pro vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Dubí“.
Pro: 13

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
2/TO 28/19
Dodatek č. 16 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu


86/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 s Ivou Vaškovou, Školní 141,
417 03 Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 29/19
Dodatek č. 13 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců
zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu


87/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců VPP
č.148/2013 s Ivou Vaškovou, Školní 141, 417 03 Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

Zápis č. 2 ze dne 11.03.2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí


88/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 2 ze dne 11. 03. 2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Předkládá: Tomáš Zíka, pověřený člen KV

Zápis č. 2 ze dne 13.03.2019 z jednání finančního výboru ZM Dubí


89/4/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 2 ze dne 13. 03. 2019 z jednání finančního výboru ZM Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Předkládá: Ing. Marcela Velcová, předsedkyně FV
V Dubí dne 20. 03. 2019
Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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