Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
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Usnesení z 13. jednání Zastupitelstva města Dubí

14. 9. 2016

Usnesení z 13. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 14. 9. 2016 od 17:00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí
Složení komise


366/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Alena Dvořáková
p. Ing. Rudolf Pravda
pí Helena Vengrynská
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: p. Luboš Barták
pí Květuše Koritková
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Dodatečně předložené materiály:


367/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 57/16 – Podání žádostí o bezúplatný převod pozemku p. č. 602/3 k. ú. DubíBystřice (Státní pozemkový úřad), pozemku p. č. 408/4 k. ú. Dubí-Pozorka (ÚZSVM) a
podání žádosti o přímý prodej pozemků p.č. 447/7 a p. č. 447/9 (ÚZSVM) oba
k. ú. Mstišov
2/TO 58/16 – Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 272/2 k. ú. Drahůnky
2/TO 59/16 – Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 41/1 a pozemek
p. č. 30/6 k. ú. Mstišov
2/TO 60/16 – Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce
2/TO 61/16 – Zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 58 a p. č. 260 oba k. ú. Cínovec
2/TO 62/16 – Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1173 k. ú. Cínovec
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2/TO 63/16 – Bezúplatný převod kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci, včetně
pozemku st. p. č. 140 k. ú. Cínovec
2/TO 64/16 – Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 537/3 a 537/4 k. ú. Cínovec
2/TO 65/16 – Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 150/1, pozemek p. č. 158,
p. č. 160/1 a část p. č. 164 k. ú. Cínovec
2/TO 66/16 – Prodej části pozemku p. č. 634/1 a části pozemku p. č. 635 k. ú. Dubí u
Teplic
2/TO 67/16 – Revokace usnesení a zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 629/3
k. ú. Dubí-Pozorka
2/TO 68/16 – Odkoupení pozemků p. č. 364/3, 361/2, 364/5, 364/6, 365/2 k. ú. Mstišov
2/TO 69/16 – Odkoupení pozemku p. č. 452 k. ú. Mstišov
3/FO 29/16 – Rozpočtové opatření č. 60/2016
3/FO 30/16 – Rozpočtové opatření č. 61/2016
Zápis č. 14 ze dne 12. 9. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Program 13. jednání ZM Dubí


368/13/2016

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1025/13 k. ú. Dubí u Teplic (TO 52/16)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 291/1 a část pozemku p. č. 647/1 k. ú. DubíBystřice (TO 53/16)
Prodej pozemku p. č. 438 k. ú. Mstišov (TO 54/16)
Prodej pozemku p. č. 548 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 55/16)
Prodej části pozemku p. č. 697/1 a části pozemku p. č. 698/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 56/16)

3. Rozpočtová opatření
2
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4. Různé
Výstavba komunitního centra v Dubí – Pozorce. Souhlas s podáním žádosti do Integrovaného
regionálního programu IROP „Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně
vyloučených lokalitách“ (SD 10/16)
Město Dubí – město lázeňství a porcelánu – centrum východního Krušnohoří (SD 11/16)
Vznik nových ulic (OVV 13/16)
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení (OŠ 5/16)
Služební vůz MěP – Škoda OCTAVIA (MP 2/16)
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

(celkový počet:

16 /21)

Kontrola usnesení


369/13/2016

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

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 52/16
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1025/13 k. ú. Dubí u Teplic


370/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1025/13 (trvalý travní porost, zemědělský půdní
fond) o výměře 629 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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16 /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 13. jednání Zastupitelstva města Dubí

14. 9. 2016

2/TO 53/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 291/1 a část pozemku p. č. 647/1
k. ú. Dubí-Bystřice


371/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 291/1 (ostatní plocha, silnice) o výměře cca
35 m2 a část pozemku p. č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 37 m2
k. ú. Dubí-Bystřice. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 54/16
Prodej pozemku p. č. 438 k. ú. Mstišov


372/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 438 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond) o výměře
k. ú. Mstišov za odhadní cenu 85.250,- Kč (znalecký posudek č. 1153/88/16
03. 07. 2016) do vlastnictví společnosti ROKA Ráža, spol. s r.o. Emílie Dvořákové
415 01 Teplice-Trnovany, IČ 48292982 za podmínky, že pozemek bude zastavěn
prospěšnou stavbou nebo stavbou na bydlení nebo k realizaci zeleně.
Pro: 16

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 55/16
Prodej pozemku p. č. 548 k. ú. Dubí-Pozorka


373/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 548 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o výměře 518 m 2
k. ú. Dubí-Pozorka za odhadní cenu 62.500,- Kč (znalecký posudek č. 1174/109/16 ze dne
31. 07. 2016) do vlastnictví Robertu Konrádovi – Horizont, Smetanovo návrší 186/4, 417 02
Dubí, IČ 46072705.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 56/16
Prodej části pozemku p. č. 697/1 a části pozemku p. č. 698/1 k. ú. Dubí-Bystřice


374/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 697/1 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené) o výměře 12 m2 a část pozemku p. č. 698/1 (zahrada) o výměře 190 m2 oba
k. ú. Dubí-Bystřice za odhadní cenu 24.530,- Kč (znalecký posudek č. 1187122/16/ ze dne
28. 08. 2016) Pavlu Luňáčkovi, bytem XXX (dle geometrického plánu č. 787-75/2016 ze dne
05. 02. 2016).
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 3

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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16 /21)
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2/TO 57/16
Podání žádostí o bezúplatný převod pozemku p. č. 602/3 k. ú. Dubí-Bystřice (Státní
pozemkový úřad), pozemku p. č. 408/4 k. ú. Dubí-Pozorka (ÚZSVM) a podání žádosti o
přímý prodej pozemků p. č. 447/7 a p. č. 447/9 (ÚZSVM) oba k. ú. Mstišov


375/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
podat žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 602/3 (orná půda) o výměře 62 m 2
k. ú. Dubí-Bystřice, ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad
b) schvaluje
podat žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 408/4 o výměře 119 m2 (ostatní plocha, jiná
plocha) k. ú. Dubí-Pozorka, ve vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
c) schvaluje
podat žádost o přímý prodej pozemků p. č. 447/7 o výměře 13 m2 a p. č. 447/9 o výměře
2.547 m2 (oba ostatní plocha, jiná plocha) k. ú. Mstišov, ve vlastnictví ČR – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 58/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 272/2 k. ú. Drahůnky


376/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 272/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca
1.000 m2 k. ú. Drahůnky za podmínky, že kupující zajistí na své náklady zatrubnění potoka a
prodloužení komunikace.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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16 /21)
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2/TO 59/16
Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 41/1 a pozemek p. č. 30/6
k. ú. Mstišov


377/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 41/1 o výměře 81 m2 a pozemek p. č. 30/6
o výměře 337 m2 (oba ostatní plocha, neplodná půda) k. ú. Mstišov
b) schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 41/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře
13 m2 k. ú Mstišov.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 60/16
Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce


378/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
se zastavením exekuce pro vymožení částky 5 025 Kč, proti paní Renatě Kandrové a Michalu
Kandrovi z důvodu jejich nemajetnosti.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Lenka Slámová, referent TO – správy majetku
Termín: ihned
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16 /21)
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2/TO 61/16
Zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 58 a p. č. 260 oba k. ú. Cínovec


379/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek st. p. č. 58 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
287 m2 a p. č. 260 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 890 m2 oba
k. ú. Cínovec. Přesná výměra pozemku p. č. 260 pro zveřejnění bude dána na základě
geometrického zaměření místní komunikace.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 62/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1173 k. ú. Cínovec


380/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1173 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 99 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

16 /21)
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2/TO 63/16
Bezúplatný převod kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci, včetně pozemku st. p.
č. 140 k. ú. Cínovec


381/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
bezúplatný převod kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci, včetně pozemku st. p. č. 140
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 450 m2 k. ú. Cínovec od Římskokatolické farnosti
Cínovec, Kostelní 19, 417 31 Novosedlice IČ 63787512.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 64/16
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 537/3 a 537/4 k. ú. Cínovec


382/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 537/3 o výměře 192 m2 a p. č. 537/4 o výměře
24 m2 (oba trvalý travní porost) k. ú. Cínovec.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

16 /21)
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2/TO 65/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 150/1, pozemek p. č. 158, p. č. 160/1
a část p. č. 164 k. ú. Cínovec


383/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 150/1 (trvalý travní porost) o výměře
cca 3.000 m2, pozemek p. č. 158 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 331 m2
a pozemek p. č. 160/1(trvalý travní porost) o výměře 1.325 m2 a část pozemku p. č. 164
(ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 1.830 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 66/16
Prodej části pozemku p. č. 634/1 a části pozemku p. č. 635 k. ú. Dubí u Teplic


384/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 634/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 73 m2 a části pozemku
p. č. 635 (zahrada) o výměře 19 m2 k. ú. Dubí u Teplic za odhadní cenu 18.360,- Kč
(znalecký posudek č. 1180/115/16 ze dne 13. 08. 2016) do spoluvlastnictví manželům
Ing. Petru a Mgr. Olze Petrovovým, bytem XXX (dle geometrického plánu č. 1266431/2016).
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

16 /21)
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2/TO 67/16
Revokace usnesení a zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 629/3 k. ú. Dubí-Pozorka


385/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) revokuje
usnesení Zastupitelstva města Dubí č. 170/7/2015 ze dne 18. 11. 2015
b) schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 629/3 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře 11.776 m2 k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 68/16
Odkoupení pozemků p. č. 364/3, 361/2, 364/5, 364/6, 365/2 k. ú. Mstišov


386/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
odkoupení pozemku p. č. 364/3 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 45 m2 k. ú. Mstišov
od Bc. Kateřiny Sehnalové, bytem XXX za cenu 450,- Kč/m2, tj. 20.250,-Kč. Návrh na vklad
uhradí město Dubí
b) schvaluje
odkoupení pozemků p. č. 361/2 (orná půda) o výměře 33 m2, p. č. 364/5 (ostatní plocha,
neplodná půda) o výměře 401 m2, p. č. 364/6 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře
220 m2 a p. č. 365/2 (orná půda) o výměře 3.145 m2 vše k. ú. Mstišov od manželů MVDr.
Bohuslava a Bc. Kateřiny Sehnalových, bytem XXX za cenu 450,- Kč/m2, tj. 1.709.550 Kč.
Návrh na vklad uhradí město Dubí.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

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

16 /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 13. jednání Zastupitelstva města Dubí

14. 9. 2016
2/TO 69/16

Odkoupení pozemku p. č. 452 k. ú. Mstišov


387/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemku p. č. 452 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 1.428 m2
k. ú. Mstišov od Státního statku Jeneč s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6,
Řepy za cenu 14.280,- Kč. Návrh na vklad uhradí město Dubí.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3 / FO 29/16
Rozpočtové opatření č. 60/2016


388/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 60/2016 Úprava rozpočtu ORJ 6 – Městská policie – přesun mezi
mzdovými a investičními položkami na pořízení nového služebního vozidla pro Městskou
policii Dubí v celkové částce s DPH 450 tis. Kč. Jedná se o přesun mezi závaznými ukazateli
bez vlivu na výši příjmů a výdajů rozpočtu
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2016.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Tomáš Pykal, velitel MP
Termín: ihned
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16 /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 13. jednání Zastupitelstva města Dubí

14. 9. 2016
3 / FO 30/16

Rozpočtové opatření č. 61/2016


389/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 61/2016 ve výši 1.729 800,-Kč - Navýšení rozpočtu ORJ 2 –
Technický odbor – nákup pozemku p. č. 364/3 v k. ú. Mstišov od Bc. Kateřiny Sehnalové a
pozemků p. č. 361/2, 364/5, 364/6, 365/2 v k. ú. Mstišov od manželů MVDr. Bohuslava
Sehnala a Bc. Kateřiny Sehnalové
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2016.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned

K bodu č. 4 – Různé
4 / SD 10/16
Výstavba komunitního centra v Dubí – Pozorce. Souhlas s podáním žádosti do
Integrovaného regionálního programu IROP „Rozvoj infrastruktury komunitních
center v sociálně vyloučených lokalitách“


390/13/2016

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. Podání projektové žádosti na výstavbu komunitního centra v Dubí – Pozorce do programu
IROP „Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách“
2. Podíl spolufinancování ve výši 10% způsobilých výdajů.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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(celkový počet:

16 /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 13. jednání Zastupitelstva města Dubí

14. 9. 2016

4 / SD 11/16
Město Dubí – město lázeňství a porcelánu – centrum východního Krušnohoří


391/13/2016

Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
1. Odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 120 809,- Kč za nedostatečné zdůvodnění
veřejné zakázky mimo režim zákona
2. Odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 30 600,- Kč za uzavření dodatku k mandátní
smlouvě.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4 / OVV 13/16
Vznik nových ulic


392/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, § 28, vznik
nové ulice v k. ú. Pozorka s názvem Tramvajní dle přílohy č. 1. Současně dle § 30, výše
uvedeného zákona, provede město označení této ulice na vlastní náklady
b) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, § 28, vznik
nové ulice v k. ú. Běhánky s názvem U Stadionu dle přílohy č. 2. Současně dle § 30, výše
uvedeného zákona, provede město označení této ulice na vlastní náklady.
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 SÚ
Termín: ihned
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(celkový počet:

16 /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 13. jednání Zastupitelstva města Dubí

14. 9. 2016

4 / OŠ 5/16
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení


393/13/2016

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
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
c) pověřuje
vedoucí odboru školství a sociálních věcí zajištěním zaslání vyjádření Úřadu práce
k jednotlivým žádostem.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned

4 / MP 2/16
Nákup nového služebního vozidla


394/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
nákup nového služebního vozidla Škoda Octavia Combi pro městskou policii.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

16 /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 13. jednání Zastupitelstva města Dubí

14. 9. 2016

Zápis č. 14 ze dne 12. 9. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí


395/13/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 14 ze dne 12. 9. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Předkládá: Mgr. Petra Doubková, předsedkyně KV

V Dubí dne 14. 9. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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