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 2. jednání Zastupitelstva města Dubí
23. 1. 2015

Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 23. 1. 2015 od 9:00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


28/2/2015

ZM po projednání
1.zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: p. Bohuslav Janoušek, p. Petr Pejchar,
p. Zdeněk Veřtat
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Alena Dvořáková, pí Ing. Marcela Velcová
b) zapisovatelku jednání: pí Hana Bukačová
Pro: 16

proti:

zdržel se :

(celkový počet 16/21)

nehlasoval :

Dodatečně předložené materiály:


29/2/2015

ZM po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
FO 9/15 – Rozpočtové opatření č. 66/2014 – Úprava rozpočtu OVV a položky 5341 –
Převody vlastním fondům hospodářské činnosti – bez vlivu na příjmy nebo výdaje rozpočtu
FO 10/15 - Rozpočtové opatření 67/2014 - Úprava rozpočtu technického odboru – přesun
mezi položkami na investice – bez vlivu na příjmy a výdaje rozpočtu – vliv na závazné
ukazatele
FO 11/15 – Rozpočtové opatření č. 10/2015 – Příspěvek na výkon státní správy v působnosti
obcí v celkové výši 3.521.000,- Kč
MP 1/15 - Schválení spoluúčasti města Dubí na projektech Prevence kriminality pro
rok 2015
Zápis č. 1 z kontrolního výboru ze dne 19. 1. 2015
Pro: 16

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 16/21)
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Program 2 . jednání ZM Dubí


30/2/2015

ZM po projednání
schvaluje
Program jednání ZM v tomto znění:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců
zařazených do programu veřejně prospěšných prací – navýšení prostředků
Záměr zveřejnění – převod nemovitostí
Žádost BUS.COM a.s. ze dne 24. 11. 2014
Žádost o koupi domů Sadová 153, Bílinská 204, Dubí 3
Obecně závazná vyhláška města Dubí, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se
stavebním odpadem na území města Dubí
3. Rozpočtová opatření
4. Různé
Pro: 16

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 16/21)

K bodu č. 1 - Kontrola usnesení


31/2/2015

ZM po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení
Pro: 16

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 16/21)
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K bodu č. 2 - Majetkoprávní záležitosti
TO 1/15
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd
zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací – navýšení prostředků


32/2/2015

ZM po projednání
schvaluje
poskytnutí prostředků pí Ivě Vaškové, xxx na předfinancování mezd zaměstnanců zařazených
do programu veřejně prospěšných prací z důvodu zvýšení minimální mzdy dle nařízení vlády
č. 204/2014 Sb., a to ve výši 12 000,- Kč
Pro: 16 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Záměr zveřejnění – převod nemovitostí
Žádost BUS.COM a.s. ze dne 24. 11. 2014


TO 2/15

33/2/2015

ZM Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 505/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 142 m2 k.ú. Dubí-Pozorka
Pro: 16 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

Žádost o koupi domů Sadová 153, Bílinská 204, Dubí 3


TO 3/15

34/2/2015

ZM Dubí po projednání
schvaluje
A)prodej domu Sadová 153, Dubí 3 včetně pozemku pod nemovitostí p.č.221/1 a přilehlého
pozemku p.č.222, k.ú, Dubí - Pozorka paní Jitce Machové, bytem xxx za cenu 1 240 296
Kč, stanovenou dle metodiky stanovení kupní ceny.
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B)prodej domu Bílinská 204, Dubí 3 včetně pozemku pod nemovitost p.č. 138, k.ú. Dubí Pozorka paní Marice Mašitové bytem xxx za cenu 854 402 Kč, stanovenou dle metodiky
stanovení kupní ceny.
Pro: 16 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 4/15
Obecně závazná vyhláška města Dubí, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se
stavebním odpadem na území města Dubí.


35/2/2015

ZM Dubí po projednání
vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Dubí, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se
stavebním odpadem na území města Dubí.
Pro: 16 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

K bodu č. 3 - Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 65/2014


FO 1/15

36/2/2015

ZM Dubí po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření č. 65/2014 ve výši 480.000,- Kč – vrácení úvěru od MAS Cínovecko
o. p. s., který byl této obecně prospěšné společnosti poskytnut v roce 2013 na
předfinancování projektu.
B) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc prosinec 2014.
Pro: 16 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 16/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
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Rozpočtové opatření č. 66/2014


FO 9/15

37/2/2015

ZM Dubí po projednání
A)schvaluje
rozpočtové opatření č. 66/2014 – Úprava rozpočtu Odboru vnitřních věcí a položky 5341Převody vlastním fondům hospodářské činnosti – bez vlivu na příjmy nebo výdaje rozpočtu.
B)ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc prosinec 2014.
Pro: 16 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 16/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

Rozpočtové opatření 67/2/2015


FO 10/15

38/2/2015

ZM Dubí po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření č. 67/2014 - Úprava rozpočtu technického odboru – přesun mezi
položkami na investice – bez vlivu na příjmy a výdaje rozpočtu – vliv na závazné ukazatele.
B) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc prosinec 2014
Pro: 16 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 16/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
V 9:21 se dostavil p. Petr Let – celkový počet zastupitelů je 17
Rozpočtové opatření č. 3/2015


FO 2/15

39/2/2015

ZM Dubí po projednání
A)schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2015 ve výši 90.000,- Kč – pořízení kamerového systému do
sportovní haly Rudolfova huť v Dubí 2.
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B)ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc leden 2015.
Pro: 17 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

Rozpočtové opatření č. 4/2015


FO 3/15

40/2/2015

ZM Dubí po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2015 ve výši 1.151.808,- Kč – Odkanalizování ŽS Dubí 2 Dlouhá
167 – jedná se o nedokončenou akci z roku 2014.
B) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc leden 2015.
Pro: 17 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

Rozpočtové opatření č. 5/2015


FO 4/15

41/2/2015

ZM Dubí po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2015 ve výši 1.021.658,- Kč – Odkanalizování ulice Mstišovská –
jedná se o nedokončenou akci z roku 2014.
B) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc leden 2015.
Pro: 17 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
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Rozpočtové opatření č. 6/2015
FO 5/15


42/2/2015

ZM Dubí po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2015 ve výši 13.627.000,- Kč – Navýšení výdajů rozpočtu ORJ 8
(Dotace) na akci „Hasičská zbrojnice - centrum prevence, ochrany, komunitního a
volnočasového života v Dubí" pro rok 2015.
B) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc leden 2015.
Pro: 17 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

Rozpočtové opatření 7/2015


FO 6/15

43/2/2015

ZM Dubí po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2015 ve výši 1.859.000,- Kč – Navýšení rozpočtu na akci „Sadové
úpravy lázeňského parku u Tereziných lázní" – akce započatá v roce 2014.
B) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc leden 2015.
Pro: 17 proti:

zdržel se :

(celkový počet 17/21)

nehlasoval :

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
Rozpočtové opatření č. 8/2015


FO 7/15

44/2/2015

ZM Dubí po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2015 ve výši 1.084.000,- Kč – Navýšení rozpočtu na akci „Sadové
úpravy parku u kostela Panny Marie" – akce započatá v roce 2014.
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B) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc leden 2015.
Pro: 17 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

Rozpočtové opatření č. 9/2015


FO 8/15

45/2/2015

ZM Dubí po projednání
A)schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2015 ve výši 150.000,- Kč – Náklady na energie a ostatní služby
spojené s provozem Domu porcelánu s modrou krví.
B) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc leden 2015.
Pro: 17 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
Rozpočtové opatření č. 10/2015


FO 11/15

46/2/2015

ZM Dubí po projednání
A)schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2015 ve výši 3.521.000,- Kč – Příspěvek na výkon státní správy
v působnosti obcí.
B)ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc leden 2015
Pro: 17 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
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K bodu č. 4 – Různé
OVV 2/15
Zpráva o čerpání rozpočtu PO a o činnosti jednotky SDH Dubí za rok 2014


47/2/2015

ZM Dubí po projednání
bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu PO a o činnosti jednotky SDH Dubí za rok 2014 bez dalších
opatření.
Pro: 17 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 17/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
MKZ 1/15
Žádost Sportovního klubu Dubí o neinvestiční dotaci ve výši 40 000,00 Kč na částečné
pokrytí výdajů „ Dubské všelidové veselice sportovců“ konané dne 14. 2. 2015.


48/2/2015

ZM Dubí po projednání
1.schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu klubu Dubí na částečné pokrytí výdajů Dubské
všelidové veselice ve výši 40 000,0 Kč
2.ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace SK Dubí k podpisu
starostovi města a následně předat FO k proplacení.
Pro: 17 proti: zdržel se : nehlasoval :
Odpovídá: Anna Gürtlerová
Termín: ihned

(celkový počet 17/21)

star. 1/15
Pověření p. Bc. Tomáše Sopera k zastupování města Dubí na jednáních o honebních
pozemcích ve vlastnictví města Dubí pronajatých honebnímu společenstvu Proboštov


49/2/2015

ZM po projednání
pověřuje
pana Bc.Tomáše Sopera, nar. xxx k zastupování Města Dubí na jednáních o honebních
pozemcích ve vlastnictví města Dubí pronajatých honebnímu společenstvu Proboštov
Pro: 17 proti: zdržel se : nehlasoval :
Odpovídá: Mgr. Hana Wenzelová
Termín: ihned

(celkový počet 17/21)
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MP 1/15
Schválení spoluúčasti města Dubí na projektech Prevence kriminality pro rok 2015


50/2/2015

ZM Dubí po projednání
A) schvaluje
Projekty předkládané v rámci Programu prevence kriminality 2015 ve výši 1.633.914,- Kč
B) souhlasí
se spolufinancováním projektů Prevence kriminality pro rok 2015 Městem Dubí ve výši
304.914,- Kč
Pro: 17 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 17/21)

Odpovídá: Tomáš Pykal
Termín: ihned

Zápis č. 1 z Kontrolního výboru ze dne 19. 1. 2015


51/2/2015

ZM po projednání
bere na vědomí
Zápis č. 1 z Kontrolního výboru ze dne 19. 1. 2015
Pro: 17 proti:

zdržel se : nehlasoval :

(celkový počet 17/21)

V Dubí dne 27. 1. 2015

Ing. Petr Pípal
starosta města Dubí

Anna Gürtlerová
zastupitelka města Dubí
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