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 28. jednání Zastupitelstva města Dubí

21. 03. 2018

Usnesení z 28. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 21. 03. 2018 od 17:00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí
Složení komise


678/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Jiří Janeček
pí Ilona Smítková
p. Harald Wunder
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: p. Luboš Barták
p. Petr Pejchar
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 18 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

Dodatečně předložené materiály:


679/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 20/18 – KaSS, Sadová ul. v Dubí 3 – vybudování sociálního zařízení pro ZTP a
pracovníky MKZ, rekonstrukce šaten a přístupové chodby k šatnám
2/TO 21/18 – Udělení výjimky ze směrnice č.1/2017 (zadávání zakázek malého rozsahu) vybudování sociálního zařízení pro ZTP a pracovníky MKZ, rekonstrukce šaten a přístupové
chodby k šatnám v budově KaSSu, Sadová ul. v Dubí 3
2/TO 22/18 – Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky
3/FO 5/18 – Rozpočtové opatření č. 10/2018
4/MP 1/18 – Pořízení systému 1 Box od společnosti Nam systém, a.s.

Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Program 28. jednání ZM Dubí


680/28/2018

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. 376/1 k. ú. Cínovec (TO 11/18)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 459 a část pozemku p. č. 551/44 k. ú. Dubí u Teplic (TO
12/18)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky (TO 13/18)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 696/8 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 14/18)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 470/18 k. ú. Mstišov (TO 15/18)
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 273/4, 273/5, 634/24, 634/25 a 634/45 k. ú. Dubí-Bystřice
(TO 16/18)
Prodej pozemku p. č. 160/3 k. ú. Cínovec (TO 17/18)

3. Rozpočtová opatření
4. Různé
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2018 (MKZ 3/18)
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody spádových
mateřských škol zřízených městem Dubí (OŠ 1/18)
Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022 (OVV 7/18)
Schválení zadávací dokumentace na akci „Zajištění technických služeb pro město Dubí“ (SD 5/18)
Město Dubí – partner s finančním příspěvkem v rámci zpracování Místního akčního plánu
vzdělávání II (MAP II) pro ORP Teplice (STAR 1/18)
Vydání 4. změny Územního plánu Dubí (SÚ 3/18)
Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu (TO 18/18)
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců
zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu (TO 19/18)
Zápis č. 23 ze dne 19. 02. 2018 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Kontrola usnesení


681/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 11/18
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 376/1 k. ú. Cínovec


682/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 376/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře
cca 1.000 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 12/18
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 459 a část pozemku p. č. 551/44 k. ú. Dubí u Teplic


683/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 459 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 969 m2 a část
pozemku p. č. 551/44 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 190 m2 oba k. ú. Dubí u
Teplic. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 18

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 13/18
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky


684/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 65 m2
k. ú. Drahůnky. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 14/18
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 696/8 k. ú. Dubí-Bystřice


685/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 696/8 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 530 m2 k .ú. Dubí-Bystřice. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického
plánu.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 15/18
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 470/18 k. ú. Mstišov


686/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 470/18 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené) o výměře 906 m2 k. ú. Mstišov.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 16/18
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 273/4, 273/5, 634/24, 634/25 a 634/45 k. ú. DubíBystřice


687/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 273/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 31
m2, p. č. 273/5 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 10 m2, p. č. 634/24 (ostatní plocha,
jiná plocha) o výměře 94 m2, p. č. 634/25 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 10 m2 a p. č.
634/45 (trvalý travní porost) o výměře 23 m2 vše k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

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

2/TO 17/18
Prodej pozemku p. č. 160/3 k. ú. Cínovec


688/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 160/3 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond) o výměře 85 m2
k. ú. Cínovec za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1389/10/18 celkem 11.840,Kč + 21 % DPH do společného jmění manželů L. a D. S., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy
č. 58/2018. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 18

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 20/18
KaSS, Sadová ul. v Dubí 3 – vybudování sociálního zařízení pro ZTP a pracovníky MKZ,
rekonstrukce šaten a přístupové chodby k šatnám


689/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s akcí „Vybudování sociálního zařízení pro ZTP a pracovníky MKZ, rekonstrukce šaten a
přístupové chodby k šatnám v objektu KaSSu, Sadová ul. v Dubí 3“ (předpokládané náklady na
akci činí cca 845.000,-Kč).
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

2/TO 21/18
Udělení výjimky ze směrnice č.1 /2017 (zadávání zakázek malého rozsahu) - vybudování
sociálního zařízení pro ZTP a pracovníky MKZ, rekonstrukce šaten a přístupové chodby
k šatnám v budově KaSSu, Sadová ul. v Dubí 3.


690/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s udělením výjimky ze směrnice č.1/2017 (zadávání zakázek malého rozsahu) pro akci
„Vybudování sociálního zařízení pro ZTP a pracovníky MKZ, rekonstrukce šaten a přístupové
chodby k šatnám v budově KaSSu, Sadová ul. v Dubí 3“.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 22/18

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky


691/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 984 m2
k. ú. Drahůnky. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

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

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3/FO 5/18
Rozpočtové opatření č. 10/2018


692/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2018 ve výši 845 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor –
rekonstrukce šatny, chodby a WC v budově KaSS.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc březen 2018.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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K bodu č. 4 – Různé
4/MKZ 3/18
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2018


693/28/2018

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: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

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

4/MP 1/18
Pořízení systému 1 Box od společnosti Nam systém, a.s.


694/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
výměnu stávajícího pultu centrální ochrany za nový typ 1 Box.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4 / OŠ 1/18
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody
spádových mateřských škol zřízených městem Dubí


695/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
vydání obecně závazné vyhlášky města Dubí č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody
spádových mateřských škol zřízených městem Dubí.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

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

4 / OVV 7/18
Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022


696/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
stanovuje
v souladu s ustanovením § 67 zákona o obcích, že pro následující volební období 2018 až 2022
bude do výše uvedeného zastupitelstva města voleno celkem 17 členů zastupitelstva města.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4/SD 5/18
Schválení zadávací dokumentace na akci „Zajištění technických služeb pro město Dubí“


697/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zadávací dokumentaci na akci „Zajištění technických služeb pro město Dubí“.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

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

4 / STAR 1/18
Město Dubí – partner s finančním příspěvkem v rámci zpracování Místního akčního plánu
vzdělávání II (MAP II) pro ORP Teplice


698/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Partnerství s finančním příspěvkem města Dubí v projektu Místní akční plány II ORP Teplice, jehož
žadatelem je MAS CÍNOVECKO o. p. s.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

Zpracoval a předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
4 / SÚ 3/18
Vydání 4. změny Územního plánu Dubí


699/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
I.
ověřuje,
že 4. změna Územního plánu Dubí není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění její
1. aktualizace, se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění Aktualizace č.1, výsledky
řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu
II.
vydává
4. změnu Územního plánu Dubí opatřením obecné povahy, které bude oznámeno na úřední desce.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4 / TO 18/18
Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu


700/28/2018

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 s Ivou Vaškovou, Školní 141,
417 03 Dubí.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

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

4 / TO 19/18
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců
zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu


701/28/2018

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců
VPP č.148/2013 s Ivou Vaškovou, Školní 141, 417 03 Dubí.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

18 /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 28. jednání Zastupitelstva města Dubí

21. 03. 2018

Zápis č. 23 ze dne 19. 02. 2018 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí


702/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 23 ze dne 19. 02. 2018 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

Předkládá: Mgr. Petra Doubková, předsedkyně KV

Poskytnutí daru


703/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s poskytnutím finančního daru ve výši 1.000,- Eur manželům J. a M. N., bytem XXX (BankXXX).
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18 /21)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

V Dubí dne 21. 03. 2018

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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