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Usnesení z 21. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 03. 05. 2017 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


519/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Květuše Koritková
p. Petr Pejchar
p. Tomáš Zíka
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Mgr. Marie Struhová
pí Helena Vengrynská
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Dodatečně předložené materiály:


520/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 24/17 - Prodej části pozemku p. č. 817/1 k. ú. Dubí u Teplic
Zápis č. 9 ze dne 26. 4. 2017 z jednání finančního výboru ZM
4/SD 6/17 - Uzavření smlouvy v rámci akce „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie,
Cínovec“
4/MP 2/17 – Prodej služebního vozidla Škoda Fabia
4/star. 3/17 - Souhlas s ukládáním lidských pozůstatků do neveřejného pohřebiště – rodinné
hrobky členů rodiny Clary a Aldringen v suterénu kostela Neposkvrněného početí Panny
Marie v Dubí na p. č. 1101 k. ú. Dubí
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Program 21. jednání ZM Dubí


521/21/2017

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. 676/11 a část pozemku 680/3 k. ú. DubíBystřice (TO 19/17)
Zrušení předkupního práva na pozemky p. č. 516/4 a p. č. 516/5 oba k. ú. Dubí u Teplic
(TO 20/17)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 453/8 k. ú. Mstišov (TO 21/17)
Prodej části pozemku p. č. 485 k. ú. Mstišov (TO 22/17)
Prodej pozemku p. č. 586/1 k. ú. Běhánky (TO 23/17)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 20/2017 (FO 9/17)
Rozpočtové opatření č. 21/2017 (FO 10/17)
Rozpočtové opatření č. 22/2017 (FO 11/17)

4. Různé
Žádost o poskytnutí zápůjček z FRB (FO 6/17)
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2016 (FO 7/17)
Schválení účetní závěrky města Dubí za rok 2016 (FO 8/17)
Regulace potoka včetně nového nátokového objektu a odvodnění v rámci akce „Výstavba
splaškové kanalizace Dubí – Běhánky“ (SD 4/17)
Souhlas se zapojením do programu Tvůrčí Evropa – kultura – podpora evropské projektové
platformy „CLAYEUROPE“ (SD 5/17)
Nákup nových služebních vozidel (MP 1/17)
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení (OŠ 6/17)
Požadavky na 4. Změnu Územního plánu Dubí (SÚ 2/17)
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Kontrola usnesení


522/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 19/17
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 676/11 a část pozemku 680/3 k. ú. DubíBystřice


523/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 676/11 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře cca 10 m2 a část pozemku p. č. 680/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 10
m2 k.ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet: 18/21)

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

2/TO 20/17
Zrušení předkupního práva na pozemky p. č. 516/4 a p. č. 516/5 oba k. ú. Dubí u Teplic


524/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zrušení předkupního práva Města Dubí na pozemky p. č. 516/4 a p. č. 516/5 (oba zahrada)
k. ú. Dubí u Teplic ve vlastnictví J. K., bytem XXX a L. K., bytem XXX. Návrh na vklad
uhradí žadatelé.
Pro: 18

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 21/17
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 453/8 k. ú. Mstišov


525/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 453/8 (orná půda) o výměře 73 m2 k. ú. Mstišov.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 18/21)

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

2/TO 22/17
Prodej části pozemku p. č. 485 k. ú. Mstišov


526/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 485 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 10 m2
k. ú. Mstišov dle GP č. 593-21/2017 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku
č. 1273/22/17 celkem 3.150,- Kč do společného jmění manželů H. a P. F., bytem XXX. Návrh
na vklad hradí kupující.
Pro: 19

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 23/17
Prodej pozemku p. č. 586/1 k. ú. Běhánky


527/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 586/1 o výměře 1.612 m2 (ostatní plocha, neplodná půda) k. ú. Běhánky
žadateli panu V. H., bytem XXX za prodejní cenu 555.571,- Kč + DPH 21% s tím, že
budoucí kupující je povinen složit do pokladny nebo na účet Města Dubí do 10-ti pracovních
dnů od jednání ZM nevratnou zálohu ve výši 10 % z návrhu prodejní ceny nemovitosti.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

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

2/TO 24/17
Prodej části pozemku p. č. 817/1 k. ú. Dubí u Teplic


528/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 817/1 (trvalý travní porost) o výměře 1.733 m2 k. ú. Dubí
u Teplic dle GP č. 1287-10/2017 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku
č. 1304/53/17 celkem 216.190,- Kč + DPH ve výši 21% do společného jmění manželů V. a K.
A., bytem XXX. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3 / FO 9/17
Rozpočtové opatření č. 20/2017


529/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 20/2017 ve výši 1.290,86 tis. Kč. - daň z příjmů právnických osob za
obce. Jedná se o formální rozpočtovou změnu bez dopadu na hospodaření města.
a) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2017.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

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

3 / FO 10/17
Rozpočtové opatření č. 21/2017


530/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 21/2017 ve výši 328,10 tis. Kč – úprava rozpočtu ORJ 6 Městská
policie na pořízení služebních vozidel
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2017.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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3 / FO 11/17
Rozpočtové opatření č. 22/2017


531/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 22/2017 ve výši 1.212,70 tis. Kč - Navýšení rozpočtu ORJ 8 Dotace na
prodloužení zatrubnění potoka a zemní práce s tím spojené. Jedná se o ochranu nově
vybudované kanalizace.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2017.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

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

K bodu č. 4 – Různé
4 / FO 6/17
Žádost o poskytnutí zápůjček z FRB


532/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
poskytnutí zápůjčky ze zvláštního účelového účtu, který slouží k poskytování zápůjček na
zvelebení obytných budov a jejich staveb na území města Dubí žadateli č. 1
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové uzavřít smlouvu o zápůjčce určenou na zvelebení obytných budov a
staveb s žadatelem č. 1.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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Zápis č. 9 ze dne 26. 4. 2017 z jednání finančního výboru ZM


533/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 9 ze dne 26. 4. 2017 z jednání finančního výboru ZM
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Předkládá: Ing. Marcela |Velcová, předsedkyně FV

4 / FO 7/17
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2016


534/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
Závěrečný účet města Dubí za rok 2016, jehož součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Dubí za rok 2016, s vyjádřením souhlasu s výhradami, na jejichž základě
byla přijata opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
b) schvaluje
přijatá nápravná opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
c) ukládá
Ing. Markétě Beránkové zaslat Závěrečný účet města Dubí za rok 2016 včetně opatření
potřebných k nápravě zjištěných chyb a nedostatků do 15 dnů ode dne schválení na Krajský
úřad Ústeckého kraje – odbor kontroly (§ 12 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí).
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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4 / FO 8/17
Schválení účetní závěrky města Dubí za rok 2016


535/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
účetní závěrku města Dubí za rok 2016
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové zanést údaje o schválení účetní závěrky do výkazu Informace o
schválení nebo neschválení účetní závěrky za rok 2016.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

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

4 / SD 4/17
Regulace potoka včetně nového nátokového objektu a odvodnění v rámci akce
„Výstavba splaškové kanalizace Dubí – Běhánky“


536/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
realizaci akce „Regulace potoka včetně nového nátokového objektu a odvodnění“
b) schvaluje
výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 01/2017 a souhlasí
s přímým uzavřením smlouvy o dílo s firmou VODOSTAV spol. s.r.o., Krupská 12/17, 415
01 Teplice, IČO 14865793 za cenu díla 1.212.703,-Kč.
Pro: 19

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 / SD 5/17
Souhlas se zapojením do programu Tvůrčí Evropa – kultura – podpora evropské
projektové platformy „CLAYEUROPE“


537/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zapojením do programu Tvůrčí Evropa – kultura – podpora evropské projektové platformy
„CLAYEUROPE“.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracovala a předkládá: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Konzultováno s: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4 / SD 6/17
Uzavření smlouvy v rámci akce „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec“


538/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy s firmou Martin Černý – MEANDR, Mírová44, 417 61 Úpořiny,
IČ: 70228051 v rámci akce „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec“, a to
v celkové ceně 2 367 686,58 Kč včetně DPH.
Pro: 19

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 / MP 1/17
Nákup nových služebních vozidel


539/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
nákup tří nových služebních vozidel Dacia Duster pro městskou policii, cena jednoho vozidla
je 354 700 Kč, celková cena tří vozidel je 1 064 100 Kč
b) schvaluje
výjimku ze směrnice ze zadávání veřejných zakázek malého rozsahu číslo 01/2017 na nákup
třech nových vozidel Dacia Duster pro městskou policii.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

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

4 / MP 2/17
Prodej služebního vozidla Škoda Fabia


540/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej služebního vozidla Škoda Fabia reg. zn. 4U69795 za cenu stanovenou znalcem ve výši
36 tisíc korun..
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

Stránka 11 z 13

(celkový počet: 19/21)

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 21. jednání Zastupitelstva města Dubí

03. 05. 2017

4 / OŠ 6/17
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení


541/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání, v souladu s § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
a) nesouhlasí
s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt osoby uvedené
v seznamu
č. 1 užívající za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Ruská 161/57, Dubí 3,
b) nesouhlasí
s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt osoby uvedené
v seznamu
č. 2 užívající za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Ruská 174/45, Dubí 3,
c) pověřuje
vedoucí odboru školství a sociálních věcí zajištěním zaslání vyjádření Úřadu práce
k jednotlivým žádostem.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

4 / SÚ 2/17
Požadavky na 4. Změnu Územního plánu Dubí


542/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s rozšířením požadavků na 4. Změnu Územního plánu Dubí.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Jiří veselý, vedoucí SÚ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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(celkový počet: 19/21)

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 21. jednání Zastupitelstva města Dubí

03. 05. 2017

4 /star. 3/17
Souhlas s ukládáním lidských pozůstatků do neveřejného pohřebiště – rodinné hrobky
členů rodiny Clary a Aldringen v suterénu kostela Neposkvrněného početí Panny Marie
v Dubí na p. č. 1101 k. ú. Dubí


543/21/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s ukládáním lidských pozůstatků do neveřejného pohřebiště – rodinné hrobky členů rodiny
Clary a Aldringen v suterénu kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí na
p. č. 1101 k. ú. Dubí.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

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

V Dubí dne 03. 05. 2017

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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