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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 20. 5. 2015 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí
Složení komise


87/4/2015

ZM po projednání
1.zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: p. Luboš Barták, p. Tomáš Zíka,
pí Mgr. Petra Doubková
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Alena Dvořáková, p. Petr Pejchar
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 16/21)

Dodatečně předložené materiály:


88/4/2015

ZM po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
3/ FO 25/15 – Rozpočtové opatření č. 31/2015
4/ MKZ 3/15 – Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 120 000,00 Kč
- 1. FC – fotbalový turnaj o pohár Českého porcelánu
4/ SD 5/15 - KHL – EKO, a.s. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Sadové úpravy
Lázeňského parku u Tereziných lázní v Dubí“
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Program 4. jednání ZM Dubí


89/4/2015

ZM po projednání
schvaluje
Program jednání ZM v tomto znění:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
1

(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 ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015
Převod nemovitostí – prodej pozemku p.č. 19/1 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště)
o výměře 104 m2 k.ú. Dubí-Pozorka
Převod nemovitostí – prodej části pozemku p.č. 387/3 o výměře cca 14 m2 a části
pozemku p.č. 387/4 o výměře cca 8 m2 oba k.ú. Cínovec
Převod nemovitosti – prodej pozemku p.č. 134 (trvalý travní porost, půdní fond) o
výměře 1 138 m2 a části pozemku p.č. 136/2 (ostatní plocha, manipulační plocha) dle GP
p.č. 136/45 o výměře cca 115 m2 oba k.ú. Mstišov
Převod nemovitosti - směna pozemků města Dubí část p.č. 452/22 díl g o výměře 4m2,
část p.č. 452/28 díl h o výměře 13 m2, část p.č. 452/29 díl i o výměře 8 m2, část p.č.
662/20 díl l o výměře 2 m2, část p.č. 687 díl m o výměře 8 m2, část p.č. 736 díl n o výměře
52 m2, část p.č. 772/4 díl p o výměře 20m2, část p.č. 772/7 díl q o výměře 79 m2 všechny
(ostatní plocha, silnice) v k.ú. Dubí u Teplic za pozemky Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace část p.č. 452/1 díl r) o výměře 2 m2 a díl c1 o výměře 3
m2 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace), část p.č. 452/55 díl y (ostatní plocha, jiná
komunikace) o výměře 10 m2, část p.č. 772/1 díl d1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 3 m2 a část p.č. 662/2 označena jako p.č. 662/32 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře 15 m2 všechny k.ú. Dubí u Teplic
Převod nemovitosti - část pozemku p.č. 649 a část pozemku p.č. 648 k.ú. Dubí Pozorka
Souhlas s bezúplatným převodem nemovitostí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových a souhlas se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu
nemovité věci č. 24/15/4120 včetně doložky
Záměr zveřejnění – směna pozemků města Dubí p.č. 363/1 o výměře 63 m2 a p.č. 363/2 o
výměře 158 m2 (oba ostatní plocha, neplodná půda) oba k.ú. Mstišov za část pozemku
p.č. 476/11 o výměře cca 260 m2 k.ú. Mstišov
Převod-prodej kanalizace v ul.Mstišovská v Dubí 1 na Severočeskou vodárenskou
společnost a.s..
3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 23/2015
Rozpočtové opatření č. 24/2015
Rozpočtové opatření č. 25/2015
Rozpočtové opatření č. 26/2015
Rozpočtové opatření č. 27/2015
Rozpočtové opatření č. 28/2015
Rozpočtové opatření č. 29/2015
4. Různé
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích
Vydání změny 2A Územního plánu Dubí
Dodatek ke smlouvě o úvěru
2

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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015
Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB
Odepsání pohledávky
Českojiřetínský spolek – Žádost o poskytnutí neinvestiční dotaci – Dubí – Moldavská
horská dráha
Návrh na rozdělení finanční částky ve výši 39 760,00 Kč - výtěžek z reprezentačního
plesu a maškarních bálů
Žádost o návratnou finanční výpomoc
Zápis č. 3 ze dne 15. 4. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM
Zápis č. 2 ze dne 22. 4. 2015 z jednání finančního výboru ZM
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 16/21)

Kontrola usnesení


90/4/2015

ZM 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 29/15
Převod nemovitostí – prodej pozemku p.č. 19/1 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště)
o výměře 104 m2 k.ú. Dubí-Pozorka


91/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p.č. 19/1 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o výměře 104 m2 k.ú.
Dubí-Pozorka za cenu 250 Kč/m2+ 21 % DPH manželům XXX, bytem Tyršova 58/2, 417 03
Dubí 3
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

2/TO 30/15
3

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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015
Převod nemovitostí – prodej části pozemku p.č. 387/3 o výměře cca 14 m2 a části
pozemku p.č. 387/4 o výměře cca 8 m2 oba k.ú. Cínovec


92/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 387/3 (trvalý travní porost, zem. půdní fond) o výměře cca 14 m2 a
části pozemku p.č. 387/4 (zahrada, zem. půdní fond) o výměře cca 8 m2 oba k.ú. Cínovec za
cenu 250,- Kč/m2 + 21% DPH panu XXX, bytem M. Kudeříkové 1573, 256 01 Benešov.
Konečná cena nemovitosti bude stanovena dle geometrického plánu, který na své náklady
zajistí kupující.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

2/ TO 31/15
Převod nemovitosti – prodej pozemku p.č. 134 (trvalý travní porost, půdní fond) o
výměře 1 138 m2 a části pozemku p.č. 136/2 (ostatní plocha, manipulační plocha) dle GP
p.č. 136/45 o výměře cca 115 m2 oba k.ú. Mstišov


93/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p.č. 134 (trvalý travní porost, zem. půdní fond) o výměře 1 138 m2 za cenu
100 Kč/m2 a části pozemku p.č. 136/2 o výměře cca 115 m2 oba k.ú. Mstišov za cenu 250
Kč/m2 XXX, bytem Dlouhá 73/18, 417 02 Dubí a XXX, bytem 8. května 322, 417 23
Košťany. Konečná cena pozemku p.č. 136/2 k.ú. Mstišov bude stanovena dle geometrického
plánu, který na své náklady zajistí kupující.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

2/ TO 32/15
Převod nemovitosti - směna pozemků města Dubí část p.č. 452/22 díl g o výměře 4m2,
část p.č. 452/28 díl h o výměře 13 m2, část p.č. 452/29 díl i o výměře 8 m2, část p.č.
4

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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015
662/20 díl l o výměře 2 m2, část p.č. 687 díl m o výměře 8 m2, část p.č. 736 díl n o výměře
52 m2, část p.č. 772/4 díl p o výměře 20m2, část p.č. 772/7 díl q o výměře 79 m2 všechny
(ostatní plocha, silnice) v k.ú. Dubí u Teplic za pozemky Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace část p.č. 452/1 díl r) o výměře 2 m2 a díl c1 o výměře 3
m2 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace), část p.č. 452/55 díl y (ostatní plocha, jiná
komunikace) o výměře 10 m2, část p.č. 772/1 díl d1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 3 m2 a část p.č. 662/2 označena jako p.č. 662/32 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře 15 m2 všechny k.ú. Dubí u Teplic


94/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
směnu pozemků města Dubí část p.č. 452/22 díl g o výměře 4m2, část p.č. 452/28 díl h o
výměře 13 m2, část p.č. 452/29 díl i o výměře 8 m2, část p.č. 662/20 díl o výměře 2 m2, část
p.č. 687 díl m o výměře 8 m2, část p.č. 736 díl n o výměře 52 m2, část p.č. 772/4 díl p o
výměře 20m2, část p.č. 772/7 díl q o výměře 79 m2 všechny (ostatní plocha, silnice) v k.ú.
Dubí u Teplic za pozemky Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace část
p.č. 452/1 díl r) o výměře 2 m2 a díl c1 o výměře 3 m2 (oba ostatní plocha, ostatní
komunikace), část p.č. 452/55 díl y (ostatní plocha, jiná komunikace) o výměře 10 m2, část
p.č. 772/1 díl d1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 3 m2 a část p.č. 662/2
označena jako p.č. 662/32 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 15 m2 všechny k.ú. Dubí u
Teplic.
Pro: 13 proti: 0

zdržel se : 3 nehlasoval : 0

(celkový počet:16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
2/TO 33/15
Převod nemovitosti - část pozemku p.č. 649 a část pozemku p.č. 648 k.ú. Dubí Pozorka


95/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
prodej části pozemku p.č. 648 (trvalý travní porost, zem. půdní fond) o výměře cca 25 m 2 a
části pozemku p.č. 649 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 112 m2 oba k.ú. DubíPozorka za cenu 65 Kč/m2 manželům XXX oba bytem Kolonie 278/8 417 03 Dubí 3.
b) schvaluje
prodej části pozemku p.č. 649 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 11 m2 k.ú. DubíPozorka za cenu 65 Kč/m2 XXX bytem Kolonie 280/6, 417 03 Dubí 3.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

2/TO 34/15
5

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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015
Souhlas s bezúplatným převodem nemovitostí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových a souhlas se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu
nemovité věci č. 24/15/4120 včetně doložky


96/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví Města Dubí od České republiky-Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, a to pozemků: p.č. 545/22 o výměře 767 m 2, p.č.
545/23 o výměře 97 m2, p.č. 545/24 o výměře 1 209 m2, p.č. 545/25 o výměře 780 m2, p.č.
545/26 o výměře 309 m2 a p.č. 545/27 o výměře 204 m2 vše v k.ú. Mstišov a pozemek p.č.
662/17 o výměře 45 m2 v k.ú. Dubí u Teplic (vše ostatní plocha, ostatní komunikace)
b) schvaluje
znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
24/15/4120, včetně doložky
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

2/ TO 35/15
Záměr zveřejnění – směna pozemků města Dubí p.č. 363/1 o výměře 63 m a p.č. 363/2 o
výměře 158 m2 (oba ostatní plocha, neplodná půda) oba k.ú. Mstišov za část pozemku
p.č. 476/11 o výměře cca 260 m2 k.ú. Mstišov
2



97/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 363/1 o výměře 63 m2 a p.č. 363/2 o výměře 158 m2
(oba ostatní plocha, neplodná půda) oba k.ú. Mstišov za část pozemku p.č. 476/11 o výměře
cca 260 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha) k.ú. Mstišov
Pro: 15

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 1

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

2/TO 36/15
Převod-prodej kanalizace v ul.Mstišovská v Dubí 1 na Severočeskou vodárenskou
společnost a.s..
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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015


98/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
uzavření kupní smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností a.s. se sídlem
v Teplicích, Přítkovská 1689 o prodeji kanalizace v ul.Mstišovská v Dubí 1
b) pověřuje
starostu města jejím podpisem
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3 / FO 14/15
Rozpočtové opatření č. 23/2015


99/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 23/2015 ve výši 6.059.434,80 Kč - přijatá dotace z ROP Severozápad
na akci „Revitalizace sportovní haly Rudolfova huť“, platba za 2. etapu projektu.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2015.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

3 / FO 15/15

7

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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015
Rozpočtové opatření č. 24/2015


100/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 24/2015 Úprava rozpočtu na akci „Hasičská zbrojnice, centrum
prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí“ – přesun z investiční
položky na položku mzdovou – 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 květen 2015.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

3 / FO 16/15
Rozpočtové opatření č. 25/2015


101/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 25/2015 Úprava rozpočtu ORJ 8 Dotace – přesun finančních
prostředků v rámci ORJ na dohodu o provedení práce na monitoring značení turistických tras
– 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 květen 2015.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

8

(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 ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015
3 / FO 18/15
Rozpočtové opatření č. 26/2015


102/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 26/2015 ve výši 500 tis. Kč - Vytvoření rezervy na krizová řešení dle
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2015.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

3 / FO 19/15
Rozpočtové opatření č. 27/2015


103/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 27/2015 ve výši 88 tis. Kč. - Navýšení rozpočtu ORJ 3 – Odbor
vnitřních věcí na nově uzavřené Dohody o provedení práce.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2015.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

3 / FO 22/15
9

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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015
Rozpočtové opatření č. 28/2015


104/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 28/2015 ve výši 50 tis. Kč. - Navýšení rozpočtu ORJ 7 – MKZ –
poskytnutí neinvestiční dotace Českojiřetínskému spolku na podporu kulturní akce
propagující město Dubí – Moldavská horská dráha 130 let a inaugurace poštovní známky.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2015. Anně Gürtlerové, vedoucí MKZ zajistit
podepsání smlouvy o poskytnutí dotace a předat na FO k proplacení.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

3 / FO 23/15
Rozpočtové opatření č. 29/2015


105/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 29/2015 ve výši 763,61 tis. Kč. - daň z příjmů právnických osob za
obce. Jedná se o formální rozpočtovou změnu bez dopadu na hospodaření města.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2015.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
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 ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015
3 / FO 24/15
Rozpočtové opatření č. 30/2015


106/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 30/2015 ve výši 200 tis. Kč - žádost zájmového spolku Květina, který
na území města provozuje Klub Magnet, o návratnou finanční výpomoc.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2015.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 1 nehlasoval :0

(celkový počet: 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

3 / FO 25/15
Rozpočtové opatření č. 31/2015


107/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 31/2015 ve výši 120 tis. Kč - poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
120.000,- Kč 1. FC Dubí na fotbalový turnaj o pohár Českého porcelánu.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2015, Anně Gürtlerové, vedoucí MKZ
zpracovat smlouvu.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015
K bodu č. 4 – Různé
4 / MP 2/15
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích


108/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 17/21)

Odpovídá: Ing. Petr Pípal
Termín: ihned

Vydání změny 2A Územního plánu Dubí


4 / SÚ 2/15

109/4/2015

Zastupitelstvo města po projednání
I.
ověřuje
že Změna 2A Územního plánu Dubí není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, se
Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, výsledky řešení rozporů a se stanovisky
dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu
II.
vydává
Změnu 2A Územního plánu Dubí opatřením obecné povahy, které bude oznámeno na úřední
desce.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: Jiří Veselý
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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015
4 / FO 17/15
Dodatek ke smlouvě o úvěru


110/4/2015

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
Dodatek ke smlouvě o úvěru, registrační číslo 99008633089.
b) ukládá
Ing. Petru Pípalovi, starostovi města, podepsat Dodatek ke smlouvě o úvěru, registrační číslo
99008633089.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

4 / FO 20/15
Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB


111/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
poskytnutí zápůjčky ze zvláštního účelového účtu, který slouží k poskytování zápůjček na
zvelebení obytných budov a jejich staveb na území města Dubí žadatelům č. 1 až č. 3
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. 4 a 5
ukládá
Ing. Markétě Beránkové uzavřít smlouvu o zápůjčce určenou na zvelebení obytných budov a
staveb s žadateli č. 1 až č. 3
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015

4 / FO 21/15
Odepsání pohledávky


112/4/2015

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
odepsání pohledávky ve výši 6 200,-Kč vedené p. XXX z FKSP.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové výše uvedenou pohledávku odepsat.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

4 / MKZ 3/15
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 120 000,00 Kč
-1. FC – fotbalový turnaj o pohár Českého porcelánu


113/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace 1. FC Dubí zastoupené panem Františkem Klimkem ve výši
120 000,00 Kč na konání fotbalového turnaje.
b) ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 1. FC Dubí a následně
předat FO k proplacení.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: pí Anna Gürtlerová
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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015

4 / MKZ 4/15
Českojiřetínský spolek – zastoupený Ing. Petrem Fišerem
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 000,00 Kč na podporu kulturní akce
propagující město Dubí – Moldavská horská dráha 130 let a inaugurace poštovní
známky


114/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace Českojiřetínskému spolku - zastoupeného Ing. Petrem
Fišerem ve výši 50 000,00 Kč na konání kulturní akce Moldavská horská dráha 130 let a
inaugurace poštovní známky
b) ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Českojiřetínskému
spolku - zastoupeného Ing. Petrem Fišerem ve výši 50 000,00 Kč na konání kulturní akce
Moldavská horská dráha 130 let a inaugurace poštovní známky.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 17/21)

Odpovídá: pí Anna Gürtlerová
Termín: ihned

4 / MKZ 5/15
Návrh na rozdělení finanční částky ve výši 39 760,00 Kč - výtěžek z reprezentačního
plesu a maškarních bálů


115/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozdělení finanční částky ve výši 39 760,00 Kč ZŠ v Dubí - výtěžek z reprezentačního plesu a
maškarních bálů.
b) ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvy ZŠ o poskytnutí neinvestičních dotací a následně předat
FO k proplacení.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

Odpovídá: pí Anna Gürtlerová
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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015

4/ SD 5/15
KHL – EKO, a.s. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Sadové úpravy Lázeňského
parku u Tereziných lázní v Dubí“


116/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Dodatek č.1 ke SoD na akci „Sadové úpravy lázeňského parku u Tereziných lázní v Dubí“,
který řeší snížení ceny za dílo za nerealizovanou práci, a to opravu betonového chodníku ve
výši 120 274,- Kč.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 17/21)

Odpovídá: pí Bc. Ladislava Hamrová
Termín: ihned

4 / OŠ 2/15
Žádost o návratnou finanční výpomoc


117/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
žádost o návratnou finanční výpomoc
b) pověřuje
Ing. Petra Pípala podpisem Smlouvy o Zápůjčce
Pro: 16

proti: 0

zdržel se : 1 nehlasoval : 0

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

Zápis č. 2 ze dne 22. 4. 2015 z jednání finančního výboru ZM


118/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 2 ze dne 22. 4. 2015 z jednání finančního výboru ZM
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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 4. jednání Zastupitelstva města Dubí
20. 5. 2015
Pro: 17 proti: 0 zdržel se : 0 nehlasoval : 0
(celkový počet: 17/21)

Zápis č. 3 ze dne 15. 4. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM


119/4/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 3 ze dne 15. 4. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM
Pro: 17

proti: 0

zdržel se : 0 nehlasoval : 0

(celkový počet: 17/21)

V Dubí dne 21. 5. 2015

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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