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Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Dubí
18. 11. 2015

Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 18. 11. 2015 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


166/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Iva Vašková
pí Mgr. Marie Struhová
p. Ing. Tomáš Soper
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Helena Vengrynská
p. Tomáš Zíka
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 15/21)

Dodatečně předložené materiály:


167/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
3/FO 49/15 Rozpočtové opatření č. 65/2015
Zápis č. 6 ze dne 16. 11. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 15/21)
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Program 7. jednání ZM Dubí


168/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Program jednání ZM v tomto znění:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Převod nemovitostí – prodej pozemku p.č. 629/3 (ostatní plocha, manipulační plocha) o
výměře 11.776 m2 k.ú. Dubí-Pozorka
Nabídka daru – p.č. 378/2 (orná půda, zemědělský půdní fond) o výměře 515 m2
k.ú. Dubí-Bystřice, včetně veřejného osvětlení a nedokončené obslužné komunikace
Záměr zveřejnění – převod nemovitostí pozemku p.č. 86 o výměře 234 m2, části pozemku p.č.
87/1 o výměře cca 800 m2 (oba zahrada, zem. půdní fond), pozemku
p.č. 88 o výměře 362 m2 (ostatní plocha, neplodná půda) a části pozemku p.č. 447/1
o výměře cca 720 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) vše k.ú. Mstišov
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 393/1 (trvalý travní porost, zem.
půdní fond) o výměře cca 620 m2 k.ú. Cínovec
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 654/1 (ost. plocha, zeleň)
o výměře cca 70 m2 k.ú. Dubí u Teplic
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 715/2 (ost. plocha, neplodná půda)
o výměře cca 67 m2 k.ú. Dubí u Teplic
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 1419/1 (ost. plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 27 m2 k.ú. Dubí u Teplic
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 402/1 (ost. plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 100 m2 k.ú. Běhánky
Nabídka k odkoupení pozemku p.č. 180/2 k.ú. Dubí u Teplic
Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce, proti paní Drahomíře Kalocsaiové,
bytem Bílinská 703, 419 01 Duchcov pro vymožení dlužné částky 5025 Kč, z důvodu
nemajetnosti a jejího neznámého pobytu.
Převod nemovitosti – prodej pozemku p.č. 669/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře
1.114 m2 k.ú. Dubí u Teplic
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 383 (ost. plocha, ostatní
komunikace) o výměře 10 m2 k.ú. Dubí u Teplic
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Záměr zveřejnění – převod nemovitostí části pozemku p.č. 697/1 (vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře cca 12 m2 a části pozemku p.č. 698/1
(zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře cca 210 m2 k.ú. Dubí-Bystřice
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná
půda) o výměře cca 190 m2 k.ú. Mstišov
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná
půda) o výměře cca 204 m2 k.ú. Mstišov
Převod nemovitostí – prodej části pozemku p.č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře 1.914 m2 a části pozemku p.č. 653 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 1.442 m2 oba k.ú. Dubí-Bystřice
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti objektu č. popisné 356 (restaurace Sokolovna) na
pozemku p.č. 655/3 a pozemek p.č. 655/3 o výměře 1177 m2, zahrada - pozemek p.č.670/2 o
výměře 130m2, vše k.ú. Dubí u Teplic - dle geometrického plánu č. 1185-934/2013 ze dne
16.7.2013.
3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 42/2015
Rozpočtové opatření č. 43/2015
Rozpočtové opatření č. 44/2015
Rozpočtové opatření č. 45/2015
Rozpočtové opatření č. 46/2015
Rozpočtové opatření č. 47/2015
Rozpočtové opatření č. 48/2015
4. Různé
Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB
Návrh na pořízení 4. změny Územního plánu Dubí
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2016
MAS CÍNOVECKO o.p.s. – žádost o poskytnutí zápůjčky na předfinancování projektu
„Místní akční plán pro vzdělávání na území ORP Teplice“
Memorandum o spolupráci při pořádání Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016
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Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace v rámci zajištění pořádání Her VII.
zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 č. 15/SML2541
Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK č. 15/SML2536 na
akci „Dubí-Běhánky – splašková kanalizace“
Zápis č. 4 ze dne 26. 10. 2015 z jednání finančního výboru ZM
Pro: 16 proti: 0

zdržel se: 0

(celkový počet: 16/21)

nehlasoval: 0

Kontrola usnesení


169/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 16 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 52/15
Převod nemovitostí – prodej pozemku p.č. 629/3 (ostatní plocha, manipulační plocha) o
výměře 11.776 m2 k.ú. Dubí-Pozorka


170/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p.č. 629/3 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 11.776 m2
k.ú. Dubí-Pozorka za cenu 250 Kč/m2 společnosti AmiCom Teplice s.r.o.,
Revoluční 666, 415 01 Teplice, IČ 61325546.
Pro: 16 proti: 0

zdržel se: 0

(celkový počet: 16/21)

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 53/15
Nabídka daru – p.č. 378/2 (orná půda, zemědělský půdní fond) o výměře 515 m2
k.ú. Dubí-Bystřice, včetně veřejného osvětlení a nedokončené obslužné komunikace


171/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
přijetí daru – pozemku p.č. 378/2 (orná půda, zemědělský půdní fond) o výměře 515 m2 k.ú.
Dubí-Bystřice, včetně veřejného osvětlení a nedokončené obslužné komunikace
od paní Radomíry Bekakisové, bytem XXX.
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 54/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitostí pozemku p.č. 86 o výměře 234 m , části pozemku
p.č. 87/1 o výměře cca 800 m2 (oba zahrada, zem. půdní fond), pozemku
p.č. 88 o výměře 362 m2 (ostatní plocha, neplodná půda) a části pozemku p.č. 447/1
o výměře cca 720 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) vše k.ú. Mstišov
2



172/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 86 o výměře 234 m2, části pozemku p.č. 87/1
o výměře cca 800 m2 (oba zahrada, zem. půdní fond), pozemku p.č. 88 o výměře 362 m2
(ostatní plocha, neplodná půda) a části pozemku p.č. 447/1 o výměře cca 720 m2 (ostatní
plocha, jiná plocha) všechny k.ú. Mstišov
b) neschvaluje
udělení výjimky z Pravidel pro prodej nemovitého majetku města Dubí a prodej pozemků
p.č. 86 o výměře 234 m2, části pozemku p.č. 87/1 o výměře cca 800 m2 (oba zahrada, zem.
půdní fond), pozemku p.č. 88 o výměře 362 m2 (ostatní plocha, neplodná půda) a části
pozemku p.č. 447/1 o výměře cca 720 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) všechny k.ú. Mstišov
za sníženou cenu 65 Kč/m2.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 55/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 393/1 (trvalý travní porost,
zem. půdní fond) o výměře cca 620 m2 k.ú. Cínovec


173/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 393/1 (trvalý travní porost, zemědělský půdní
fond) o výměře cca 620 m2 k.ú. Cínovec.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

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

2/TO 56/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 654/1 (ost. plocha, zeleň)
o výměře cca 70 m2 k.ú. Dubí u Teplic


174/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 654/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 70
m2 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

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

6

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 7. jednání Zastupitelstva města Dubí
18. 11. 2015
2/TO 57/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 715/2 (ost. plocha, neplodná
půda) o výměře cca 67 m2 k.ú. Dubí u Teplic


175/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 715/2 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 67 m2 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

(celkový počet: 17/21)

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
2/TO 58/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 1419/1 (ost. plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 27 m2 k.ú. Dubí u Teplic


176/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1419/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře cca 27 m2 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
2/TO 59/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 402/1 (ost. plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 100 m2 k.ú. Běhánky


177/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 402/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře cca 100 m2 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 16 proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 60/15
Nabídka k odkoupení pozemku p.č. 180/2 k.ú. Dubí u Teplic


178/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 180/2 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 47 m2 k.ú. Dubí u
Teplic od manželů Jiřího a Aleny Chodcových, bytem XXX za cenu 250,- Kč/m2. Návrh na
vklad uhradí prodávající.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

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

2 TO 61/15
Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce, proti paní Drahomíře
Kalocsaiové, bytem XXX pro vymožení dlužné částky 5025 Kč, z důvodu nemajetnosti a
jejího neznámého pobytu.


179/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zastavení exekuce proti paní Drahomíře Kalocsaiové pro vymožení dlužné částky 5025 Kč,
z důvodu nemajetnosti a jejího neznámého pobytu.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Lenka Slámová, referent TO – správa majetku
Termín: ihned

8

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 7. jednání Zastupitelstva města Dubí
18. 11. 2015
2/TO 62/15
Převod nemovitosti – prodej pozemku p.č. 669/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře
1.114 m2 k.ú. Dubí u Teplic


180/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p.č. 669/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 1. 114 m2 k.ú. Dubí u Teplic za
cenu 250 Kč/ m2 do spoluvlastnictví Společenství vlastníků bytového domu č.p. 375 v Dubí
1, IČ 72060921 a Společenství vlastníků jednotek domu U Hřiště 376, Dubí 417 01, IČ
28736494.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

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

2/TO 63/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 383 (ost. plocha, ostatní
komunikace) o výměře 10 m2 k.ú. Dubí u Teplic


181/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 383 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 10 m2 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 64/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitostí části pozemku p.č. 697/1 (vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře cca 12 m2 a části pozemku p.č. 698/1
(zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře cca 210 m2 k.ú. Dubí-Bystřice


182/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 697/1 (vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené) o výměře cca 12 m2 a části pozemku p.č. 698/1 (zahrada,
zemědělský půdní fond) o výměře cca 210 m2 k.ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 3

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

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

2/TO 65/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 478/1 (ostatní plocha,
neplodná půda) o výměře cca 190 m2 k.ú. Mstišov


183/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) revokuje
usnesení č. 69/3/2015 ze dne 23. 3. 2015
b) schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 190 m2 k.ú. Mstišov.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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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 7. jednání Zastupitelstva města Dubí
18. 11. 2015

2/TO 66/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 478/1 (ostatní plocha,
neplodná půda) o výměře cca 204 m2 k.ú. Mstišov


184/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 204 m2 k.ú. Mstišov.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

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

2/TO 67/15
Převod nemovitostí – prodej části pozemku p.č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře 1.914 m2 a části pozemku p.č. 653 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 1.442 m2 oba k.ú. Dubí-Bystřice


185/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
prodej části pozemku p.č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 1.914 m2 a části
pozemku p.č. 653 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1.442 m2 (dle GP č. 771368/2015) oba k.ú. Dubí-Bystřice za nižší cenu 60.500 Kč, než která byla stanovena
znaleckým posudkem č. 1000/46/15 (89.590 Kč) manželům Romanu a Petře Pejcharovým,
bytem XXX.
Pro: 16 proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

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

11

(celkový počet: 17/21)

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

Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Dubí
18. 11. 2015
2 TO 68/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti objektu č. popisné 356 (restaurace Sokolovna)
na pozemku p. č. 655/3 a pozemek p. č. 655/3 o výměře 1177 m2, zahrada - pozemek
p. č. 670/2 o výměře 130m2, vše k. ú. Dubí u Teplic - dle geometrického plánu
č. 1185-934/2013 ze dne 16. 7. 2013.


186/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č. popisné 356 ( restaurace Sokolovna ) na pozemku
p. č. 655/3 a pozemek p. č. 655/3 o výměře 1177 m2, zahrada - pozemek p. č.670/2 o výměře
130m2, vše k. ú. Dubí u Teplic - dle geometrického plánu č. 1185-934/2013 ze dne 16.7.2013.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Lenka Slámová, referent TO – správa majetku
Termín: ihned

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3 / FO 42/15
Rozpočtové opatření č. 58/2015


187/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 58/2015 Úprava rozpočtu OVV – přesun uvnitř rozpočtu mezi
mzdovými položkami, změna závazných ukazatelů 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 listopad 2015.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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(celkový počet: 17/21)

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

Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Dubí
18. 11. 2015

3 / FO 43/15
Rozpočtové opatření č. 59/2015


188/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 59/2015 ve výši 7.665,95 tis. Kč - Přijatá dotace na akci „Hasičská
zbrojnice – centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí“ – platba
za 3. etapu projektu.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc listopad 2015.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

3 / FO 44/15
Rozpočtové opatření č. 60/2015


189/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 60/2015 ve výši 1.000 tis. Kč - Přijatá účelová dotace na akci
„Zajištění pořádání Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016“.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc listopad 2015.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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(celkový počet: 17/21)

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

Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Dubí
18. 11. 2015

3 / FO 45/15
Rozpočtové opatření č. 61/2015


190/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 61/2015 ve výši 648,04 tis. Kč - Přijatá dotace na akci „Sadové úpravy
lázeňského parku u Tereziných lázní v Dubí“.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc listopad 2015.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

3 / FO 46/15
Rozpočtové opatření č. 62/2015


191/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 62/2015 ve výši 793,05 tis. Kč - Přijatá dotace na akci „Sadové úpravy
parku u kostela Panny Marie v Dubí“.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc listopad 2015.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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(celkový počet: 17/21)

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

Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Dubí
18. 11. 2015

3 / FO 47/15
Rozpočtové opatření č. 63/2015


192/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 63/2015 ve výši 53,24 tis. Kč - Navýšení rozpočtu TO – nákup ozdob
na vánoční strom ke kostelu.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc listopad 2015.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

3 / FO 48/15
Rozpočtové opatření č. 64/2015


193/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 64/2015 - Úprava rozpočtu technického odboru – přesuny
z neinvestiční na investiční položky, jedná se o opatření s vlivem na závazné ukazatele, ale
bez vlivu na příjmy a výdaje rozpočtu.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc listopad 2015.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

15

(celkový počet: 17/21)

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

Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Dubí
18. 11. 2015

3 / FO 49/15
Rozpočtové opatření č. 65/2015


194/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 65/2015 - Úprava rozpočtu technického odboru – přesuny mezi
paragrafy – platba pokuty udělené městu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za
správní delikt spočívající v porušení zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách (jedná se
o VŘ „I/8 OK Dubí 1“).
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc listopad 2015.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

K bodu č. 4 – Různé
4 / FO 41/15
Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB


195/7/2015

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) neschvaluje
poskytnutí zápůjčky ze zvláštního účelového účtu, který slouží k poskytování zápůjček na
zvelebení obytných budov a jejich staveb na území města Dubí žadateli č. 2
c) ukládá
Ing. Markétě Beránkové uzavřít smlouvu o zápůjčce určenou na zvelebení obytných budov a
staveb s žadatelem č. 1.

Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Termín: ihned
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(celkový počet: 17/21)

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

Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Dubí
18. 11. 2015

4 / SÚ 3/15
Návrh na pořízení 4. změny Územního plánu Dubí


196/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s pořízením 4. změny Územního plánu Dubí podle návrhu pořizovatele. Jedná se o změnu a
upřesnění přípustného využití stávajících funkčních ploch.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí
Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Termín: ihned

4 / OŠ 6/15
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení


197/7/2015

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 174
b) pověřuje
vedoucí odboru školství a sociálních věcí zajištěním zaslání vyjádření Úřadu práce
k jednotlivým žádostem.

Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Zpracoval: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned

17

(celkový počet: 17/21)

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

Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Dubí
18. 11. 2015

4 / OŠ 7/15
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2016


198/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) souhlasí
s podáním žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
„Podpora terénní práce pro rok 2016“
b) souhlasí
s tím, aby se Město Dubí podílelo na minimální spoluúčasti 30%.

Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Zpracoval: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned

4/starosta 3/15
MAS CÍNOVECKO o.p.s. – žádost o poskytnutí zápůjčky na předfinancování projektu
„Místní akční plán pro vzdělávání na území ORP Teplice“


199/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
poskytnutí zápůjčky Místní akční skupině CÍNOVECKO o. p. s. na předfinancování projektu
„Místní akční plán vzdělávání pro ORP Teplice“, a to v celkové výši 350 000,- Kč.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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(celkový počet: 17/21)

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

Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Dubí
18. 11. 2015

4/SD 12/15
Memorandum o spolupráci při pořádání Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR
2016


200/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Memorandum o spolupráci s Ústeckým krajem při pořádání Her VII. zimní olympiády dětí a
mládeže ČR 2016.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

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

4/SD 13/15
Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace v rámci zajištění pořádání Her
VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 č. 15/SML2541


201/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace v rámci zajištění pořádání Her VII.
zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 č.15/SML2541 uzavřenou s Ústeckým krajem.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracoval: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned
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(celkový počet: 17/21)

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

Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Dubí
18. 11. 2015
4/SD 14/15
Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK
č. 15/SML2536 na akci „Dubí-Běhánky – splašková kanalizace“


202/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK č. 15/SML2536 na
akci „Dubí-Běhánky – splašková kanalizace“.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracoval: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned
Zápis č. 4 ze dne 26. 10. 2015 z jednání finančního výboru ZM


203/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 4 ze dne 26. 10. 2015 z jednání finančního výboru ZM
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Předkládá: Ing. Marcela Velcová, předseda FV
Zápis č. 6 ze dne 16. 11. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM


204/7/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 6 ze dne 16. 11. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Předkládá: Tomáš Zíka, předseda KV
V Dubí dne 18. 11. 2015

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
20

