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 5. jednání Zastupitelstva města Dubí

24. 6. 2015

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí
Složení komise


120/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: p. Petr Let, p. Ing. Jiří Janeček,
pí Helena Vengrynská
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Mgr. Marie Struhová, p. Zdeněk Veřtat
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 18/21)

Dodatečně předložené materiály:


121/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 40/15 – Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování
mezd zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení
termínu
2/TO 41/15 – Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení
termínu
2/TO 42/15 – Změna pravidel pro schvalování příspěvků na domovní čistírny odpadních
vod – prodloužení termínu pro podání žádosti o vyplacení příspěvku
Zápis č. 3 ze dne 22. 6. 2015 z jednání finančního výboru ZM
4/FO 33/15 – Návrh na poskytnutí zápůjčky z FRB
Zápis č. 4 ze dne 22. 6. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0
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(celkový počet: 18/21)
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Program 5. jednání ZM Dubí


122/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Program jednání ZM v tomto znění:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce pro vymožení dlužné částky
a) 16699,73 Kč, b) 25085 Kč proti panu Tomášovi Koudelovi, z důvodu zjištěné jeho
nemajetnosti.
Žádost o stanovisko k dalšímu postupu vymáhání dluhu v částce 46373 Kč exekucí,
z důvodu nezaplacení této částky paní Věrou Neduchalovou, dle vydaného platebního
rozkazu Okresním soudem v Teplicích.
Převod nemovitostí – prodej části pozemku p.č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o
výměře 1.914m2 a části pozemku p.č. 653 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
1.442 m2 oba k.ú. Dubí – Bystřice
3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 36/2015
Rozpočtové opatření č. 37/2015
Rozpočtové opatření č. 38/2015
Rozpočtové opatření č. 39/2015
4. Různé
Schválení účetní závěrky města Dubí za rok 2014
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2014
Návrh na poskytnutí zápůjčky z FRB
Navýšení rozpočtu městské policie na výstavbu optického kabelu kamerového systému
Revize Strategického plánu sociálního začleňování
Závazná stanoviska k žádostem o doplatek na bydlení
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0
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(celkový počet: 18/21)
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Kontrola usnesení


123/5/2015

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 37/15
Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce pro vymožení dlužné částky
a) 16699,73 Kč, b) 25085 Kč proti panu Tomášovi Koudelovi, z důvodu zjištěné jeho
nemajetnosti.


124/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zastavení exekuce pro vymožení dlužné částky: a) 16.699,73 Kč
b) 25.085,00 Kč
proti panu Tomáši Koudelovi, z důvodu jeho nemajetnosti.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 18/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

2 TO 38/15
Žádost o stanovisko k dalšímu postupu vymáhání dluhu v částce 46373 Kč exekucí,
z důvodu nezaplacení této částky paní Věrou Neduchalovou, dle vydaného platebního
rozkazu Okresním soudem v Teplicích.


125/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
vymáhat dlužnou částku 46.373 Kč exekucí, z důvodu nezaplacení této částky paní Věrou
Neduchalovou, dle vydaného platebního kalendáře Okresním soudem v Teplicích
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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(celkový počet: 18/21)
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2 TO 39/15
Převod nemovitostí – prodej části pozemku p.č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o
výměře 1.914m2 a části pozemku p.č. 653 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
1.442 m2 oba k.ú. Dubí – Bystřice


126/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 1.914m2 za odhadní
cenu 48.924,- Kč a části pozemku p.č. 653 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
1.442 m2 za odhadní cenu 40.666,- Kč oba k.ú. Dubí – Bystřice manželům Romanu a Petře
Pejcharovým, bytem XXX. Kupující uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 18/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

2 TO 40/15
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd
zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení
termínu


127/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd
zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací s Ivou Vaškovou, Školní
141, 417 03 Dubí 3
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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2 TO 41/15
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu


128/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 s Ivou Vaškovou, Školní
141, 417 03 Dubí 3
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 18/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

2/TO 42/15
Změna pravidel pro schvalování příspěvků na domovní čistírny odpadních vod –
prodloužení termínu pro podání žádosti o vyplacení příspěvku


129/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
změnu pravidel pro schvalování příspěvků na domovní čistírny odpadních vod ve smyslu
prodloužení termínu pro podání žádosti o vyplacení příspěvku do 31. 8. 2015
Pro: 18 proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3 / FO 28/15
Rozpočtové opatření č. 36/2015


130/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 36/2015 Úprava rozpočtu technického odboru – přesun z neinvestiční
položky na položku investiční – změna závazných ukazatelů bez vlivu na celkovou výši
rozpočtu.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2015.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 18/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

3 / FO 30/15
Rozpočtové opatření č. 37/2015


131/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 37/2015 Úprava rozpočtu technického odboru – navýšení rozpočtu o
částku 340.909,- Kč na akci „Odkanalizování ŠJ Tovární 164“ a přesun finančních prostředku
z neinvestiční na investiční položku.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2015.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
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(celkový počet: 18/21)
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3 / FO 31/15
Rozpočtové opatření č. 38/2015


132/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 38/2015 ve výši 2.058,09 tis. Kč - Navýšení rozpočtu ORJ 8 Dotace –
vybavení nové hasičské zbrojnice (nábytek, vybavení kuchyňky, technologicko-provozní
zařízení)
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2015
Pro: 17 proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 1

(celkový počet: 18/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

3 / FO 32/15
Rozpočtové opatření č. 39/2015


133/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 39/2015 ve výši 1.252,37 tis. Kč - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S15-127-001 na akci „Hasičská zbrojnice Dubí“ – navýšení ceny díla.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2015.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
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(celkový počet: 18/21)
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K bodu č. 4 – Různé

Zápis č. 3 ze dne 22. 6. 2015 z jednání finančního výboru ZM


134/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 3 ze dne 22. 6. 2015 z jednání finančního výboru ZM
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 18/21)

4 / FO 26/15
Schválení účetní závěrky města Dubí za rok 2014


135/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
účetní závěrku města Dubí za rok 2014
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové zanést údaje o schválení účetní závěrky do výkazu Informace o
schválení nebo neschválení účetní závěrky za rok 2014
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
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(celkový počet: 18/21)
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4 / FO 27/15
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2014


136/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
Závěrečný účet města Dubí za rok 2014, jehož součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Dubí za rok 2014, s vyjádřením souhlasu s výhradami, na jejichž základě
budou přijata opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a
tato opatření společně se Závěrečným účtem města Dubí za rok 2014 zaslat 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: 18 proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 18/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

4 / FO 29/15
Návrh na poskytnutí zápůjčky z FRB


137/5/2015

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) ukládá
Ing. Markétě Beránkové uzavřít smlouvu o zápůjčce určenou na zvelebení obytných budov a
staveb s žadatelem č. 1
Pro: 18

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
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(celkový počet: 18/21)
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4 / FO 33/15

Návrh na poskytnutí zápůjčky z FRB


138/5/2015

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. 2
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové uzavřít smlouvu o zápůjčce určenou na zvelebení obytných budov a
staveb s žadatelem č. 2
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 1

(celkový počet: 18/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

4 / MP 3/15
Navýšení rozpočtu městské policie na výstavbu optického kabelu kamerového systému


139/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
navýšení rozpočtu městské policie o částku 602.120,- Kč na výstavbu optického kabelu
kamerového systému města Dubí
Pro: 18 proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 18/21)

Odpovídá: Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
Termín: ihned
4 / OŠ 3/15
Revize Strategického plánu sociálního začleňování


140/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
revidovaný Strategický plán pro sociální začleňování
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
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4 / OŠ 4/15

Stanoviska obce k žádostem o doplatek na bydlení


141/5/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání, v souladu s §33 Zákona o pomoci v hmotné nouzi
č. 111/2006 Sb. 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 stanovisek Úřadu práce
k jednotlivým žádostem
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 17/21)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

Zápis č. 4 ze dne 22. 6. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM


142/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 4 ze dne 22. 6. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM
pověřuje
KV provedením kontrol činnosti odborů MěÚ, realizace investičních akcí a činnosti MKZ
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 17/21)

V Dubí dne 24. 6. 2015

Ing. Petr Pípal v. r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v. r.
místostarosta města Dubí
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