Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí

01. 02. 2017

Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 01. 02. 2017 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


463/17/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Květuše Koritková
p. Ing. Jiří Janeček
pí Iva Vašková
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu:
p. Milan Pacner
pí Helena Vengrynská
b) zapisovatelku jednání: pí Lenka Orgoňová
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19/21)

Dodatečně předložené materiály


464/17/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2 / TO 3/17 – Revokace usnesení č. 451/16/2016 a prodej pozemku p. č. 419 k. ú. Mstišov
4 / SD 2/17 - ZŠ Dubí 1 – vybudování odborných učeben v budově MKZ. Souhlas s podáním
žádosti do Integrovaného regionálního programu IROP „Infrastruktura základních škol“
4 /TO 4/17 – Dodatek č.9 ke Smlouvě o dodávce služeb č.104/2013 – prodloužení termínu
4 /TO 5/17 – Dodatek č.7 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd
zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Složení výběrové komise pro otevírání obálek


465/17/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
určilo
výběrovou komisi pro otevírání obálek takto:
1. p. Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
2. p. Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP
3. p. Petr Felt
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19 /21)

Program 17. jednání ZM Dubí


466/17/2017

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Prodej pozemku p. č. 30/6 a dvou částí pozemku p. č. 41/1 k. ú. Mstišov (TO 1/17)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 586/1 k. ú. Běhánky (TO 2/17)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 5/2017 (FO 1/17)

4. Různé
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení (OŠ 1/17)
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Dubí (OŠ 2/17)
Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM (OVV 1/17)
Zpráva o čerpání rozpočtu PO a o činnosti jednotky SDH Dubí za rok 2016 (OVV 4/17)
Smlouva o budoucí kupní smlouvě v rámci akce „Výstavba splaškové kanalizace Dubí –
Běhánky“ se Severočeskou vodárenskou společností a.s. (SD 1/17)
Dodatek č.9 ke Smlouvě o dodávce služeb č.104/2013 – prodloužení termínu (TO4/17)
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Dodatek č.7 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců
zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu (TO5/17)
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19 /21)

(celkový počet:

19 /21)

Kontrola usnesení


467/17/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu plnění usnesení.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 1/17
Prodej pozemku p. č. 30/6 a dvou částí pozemku p. č. 41/1 k. ú. Mstišov


468/17/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) prodej pozemku p. č. 30/6 o výměře 337 m2 (ostatní plocha, neplodná půda) k. ú. Mstišov
za podmínky, že pozemek p. č. 30/6 k. ú. Mstišov bude zastavěn veřejně prospěšnou
stavbou nebo stavbou na bydlení žadatelům Ing. D. Bundovi a Bc. J. Bundové, XXX za
prodejní cenu 38.000,-Kč 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,
b) prodej části pozemku p. č. 41/1 o výměře 81 m2 (ostatní plocha, neplodná půda)
k. ú. Mstišov za odhadní cenu 5.823,- Kč (znalecký posudek č. 1262/11/17) do
spoluvlastnictví manželům PhDr. J. a I. Zemanovým, bytem XXX,
c) prodej části pozemku p. č. 41/1 o výměře 13 m2 (ostatní plocha, neplodná půda)
k. ú. Mstišov za odhadní cenu 930,- Kč (znalecký posudek č. 1263/12/17) paní H. Melové,
bytem XXX za kupní cenu 930,- Kč.
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 2/17
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 586/1 k. ú. Běhánky


469/17/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 586/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře 1.612 m2 k. ú. Běhánky.
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 3/17
Revokace usnesení č. 451/16/2016 a prodej pozemku p. č. 419 k. ú. Mstišov


470/17/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) revokuje
usnesení č. 451/16/2016 ze dne 21.12.2016,
b) schvaluje
prodej pozemku p. č. 419 o výměře 1.675 m2 (ostatní plocha, neplodná půda) k. ú. Mstišov za
odhadní cenu 129.290,- Kč (znalecký posudek č. 1264/13/17) do spoluvlastnictví manželům
MUDr. Z. a MUDr. P. Bromovým, bytem XXX za podmínky, že pozemek bude zastavěn
stavbou na bydlení. 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 1/17
Rozpočtové opatření č. 5/2017


471/17/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2017 ve výši 3.640.600,- 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 únor 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 / OŠ 1/17
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení


472/17/2017

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:

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Termín: ihned
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4 / OŠ 2/17
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Dubí


473/17/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
vydání obecně závazné vyhlášky města Dubí č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených Městem Dubí.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19 /21)

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

4 / OVV 1/17
Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM


474/17/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
stanovuje
dle změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Dubí takto:
1/
2/
3/
4/
5/
6/

odměna místostarosty
odměna členům RM
odměna předsedům výborů nebo komisí
odměna člena výboru nebo komise
odměna členům ZM
příplatek k odměnám 2/ až 5/

23.000,- Kč
1.829,- Kč
1.441,- Kč
1.242,- Kč
443,- Kč
288,- Kč

a
rozhoduje
v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), § 84 odst.2y, o výši měsíčních
odměn fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce člena výboru ZM takto:
měsíční odměna člena výboru: 500,- Kč.
Pokud jsou členy výborů zaměstnanci Města Dubí, výše uvedené odměny se na ně nevztahují.
Vše výše uvedené s účinností od: 1. 3. 2017.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: od 1.3.2017
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4 / OVV 4/17
Zpráva o čerpání rozpočtu PO a o činnosti jednotky SDH Dubí za rok 2016


475/17/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu PO a o činnosti jednotky SDH Dubí za rok 2016 bez dalších
opatření.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19 /21)

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4 / SD 1/17
Smlouva o budoucí kupní smlouvě v rámci akce „Výstavba splaškové kanalizace Dubí –
Běhánky“ se Severočeskou vodárenskou společností a.s.


476/17/2017

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě se Severočeskou vodárenskou společností a.s.,
jejímž předmětem je vodní dílo“ Dubí, Běhánky – splašková kanalizace
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 2/17
ZŠ Dubí 1 – vybudování odborných učeben v budově MKZ. Souhlas s podáním žádosti
do Integrovaného regionálního programu IROP „Infrastruktura základních škol“


477/17/2017

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. podání žádosti o podporu na vybudování odborných učeben ZŠ Dubí 1 do programu IROP
„Infrastruktura základních škol“
2. podíl spolufinancování ve výši 10% způsobilých výdajů.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19 /21)

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

4 / TO 4/17
Dodatek č.9 ke Smlouvě o dodávce služeb č.104/2013 – prodloužení termínu


478/17/2017

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č.9 ke Smlouvě o dodávce služeb č.104/2013 s Ivou Vaškovou, Školní 141,
417 03 Dubí.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 1

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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4 /TO 5/17
Dodatek č.7 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců
zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu


479/17/2017

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č.7 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd
zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací s Ivou Vaškovou, Školní
141, 417 03 Dubí.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 1

(celkový počet:

19 /21)

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

V Dubí dne 01. 02. 2017

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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