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 1. jednání Zastupitelstva města Dubí

17. 12. 2014

Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 17. 12. 2014 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí
Složení komisí


1/1/2014

ZM po projednání
1.zvolilo
návrhovou a volební komisi ve složení: : pí Alena Dvořáková, pí Iva Vašková, p. Petr Let
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Mgr. Marie Struhová, pí Anna Gürtlerová
b) zapisovatelku jednání: pí Hanu Bukačovou
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Dodatečně předložené materiály


2/1/2014

ZM po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
star. 2/14 – Souhlas s podáním žádosti o označení „Evropské dědictví“
FO 51/14 – Rozpočtové opatření č. 64/2014
SD 29/14 – Hasičská zbrojnice Dubí – finanční korekce na stavbu
Pro: 20

proti:

zdržel se:

nehlasoval :

Program 1. jednání ZM Dubí


3/1/2014

ZM po projednání
schvaluje
Program jednání ZM v tomto znění:

( celkový počet 20/21)

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 1. jednání Zastupitelstva města Dubí

17. 12. 2014

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Žádost o spolufinancování stavby „Výstavba RD Dubí, Běhánky/Drahůnky I. a II. etapa,
Komunikace - příslušenství“
Posouzení soudního vymáhání pohledávky
Záměr zveřejnění – převod nemovitostí
1) Část pozemku p.č. 272/7 (ost. plocha, jiná plocha) o výměře cca 455 m2 v k. ú. Drahůnky
2) Pozemek p.č. 460/3 (ost. plocha, manipulační plocha) o výměře 46 m2 k.ú. Běhánky
3) Pozemek p.č. 234/4 (ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře 158 m2 a pozemek p.č.
253/2 (ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře 88 m2 v k. ú. Drahůnky
4) Část pozemku p.č. 136/2 (ost. plocha, manipulační plocha) o výměře 55 m2 v k. ú.
Mstišov
5) Část pozemku p.č. 1255/31 (ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 50 m2 v k.ú.
Cínovec
6) Pozemek p.č. 478/1 (ost. plocha, neplodná půda) o výměře 939 m2 v k.ú. Mstišov
7) Část pozemku p.č. 440/3 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond) o výměře cca
2.000 m2 v k.ú. Cínovec
8) Pozemek p.č. 1026/3 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře 441 m2 v k.ú. Dubí u
Teplic
Odkoupení pozemku p.č. 4569/8 (ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře 289 m2 k.ú.
Teplice
Část pozemku p.č. 516/1 (zahrada) o výměře cca 535 m2 v k.ú. Dubí u Teplic a část pozemku
p.č. 447/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 60 m2
v k.ú. Mstišov

3. Zápis č. 1 z jednání finančního výboru ze dne 24. 11. 2014
4. Návrh rozpočtu na rok 2015
5. Návrh na poskytnutí zápůjček z fondu rozvoje bydlení
6. Rozpočtová opatření

7. Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2015
8. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Dubí
9. Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM
10. Zastupování Města na valných hromadách Severočeské vodárenské společnosti, a.s.
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11. Různé
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Kontrola usnesení


4/1/2014

ZM po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

K bodu č. 2 – majetkoprávní záležitosti
Žádost o spolufinancování stavby „Výstavba RD Dubí, Běhánky/Drahůnky I. a II. etapa,
Komunikace - příslušenství“
TO 33/14
 5/1/2014
ZM po projednání
nesouhlasí
se spolufinancováním stavby „Výstavba RD Dubí, Běhánky/Drahůnky I. a II. etapa,
Komunikace - příslušenství“.
Pro: 19

proti:

zdržel se : 1 nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 34/14
Posouzení soudního vymáhání pohledávky


6/1/2014

ZM po projednání
souhlasí
se soudním vymáháním dlužné částky manželů Jaroslava a Heleny Korseltových.
Pro: 19

proti:

zdržel se : 1 nehlasoval :

(celkový počet 20/21)
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Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva města Dubí

17. 12. 2014

Odpovídá : Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

Záměr zveřejnění – převod nemovitostí


TO 35/14

7/1/2014

1) Část pozemku p.č. 272/7 (ost. plocha, jiná plocha) o výměře cca 455 m2 v k. ú.
Drahůnky
ZM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 272/7 (ost. plocha, jiná plocha) o výměře
cca 455 m2 k. ú. Drahůnky.
Pro: 19

proti:

zdržel se : 1 nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

TO 35/14
2) Pozemek p.č. 460/3 (ost. plocha, manipulační plocha) o výměře 46 m2 k.ú. Běhánky

ZM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 460/3 (ostatní plocha, manipulační plocha) o
výměře 46 m2 k. ú. Běhánky.
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

TO 35/14
3) Pozemek p.č. 234/4 (ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře 158 m2 a pozemek
p.č. 253/2 (ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře 88 m2 v k. ú. Drahůnky
ZM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 234/4 (ost. plocha, ostatní komunikace) o
výměře 158 m2 a pozemku p.č. 235/2 (ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře 88 m2 oba
v k.ú. Drahůnky
Pro: 19

proti:

zdržel se :

nehlasoval : 1

(celkový počet 20/21)

TO 35/14
4) Část pozemku p.č. 136/2 (ost. plocha, manipulační plocha) o výměře 55 m2 v k. ú.
Mstišov
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ZM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 136/2 (ost. plocha, manipulační plocha) o
výměře 55 m2 v k.ú. Mstišov
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

5) Část pozemku p.č. 1255/31 (ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 50 m2
v k.ú. Cínovec
ZM po projednání
nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 1255/31 (ost. plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 50 m2 v k.ú. Cínovec
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

TO 35/14
6) Pozemek p.č. 478/1 (ost. plocha, neplodná půda) o výměře 939 m2 v k.ú. Mstišov
ZM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 478/1 (ost. plocha, ostatní komunikace) o
výměře cca 655 m2 v k.ú. Mstišov
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)
TO 35/14

7) Část pozemku p.č. 440/3 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond) o výměře cca
2.000 m2 v k.ú. Cínovec
ZM po projednání
nesouhlasí
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 440/3 (trvalý travní porost, zemědělský
půdní fond) o výměře cca 2.000 m2 v k.ú. Cínovec
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)
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TO 35/14
8) Pozemek p.č. 1026/3 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře 441 m v k.ú. Dubí
u Teplic
2

ZM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 1026/3 (zahrada, zemědělský půdní fond) o
výměře 441 m2 v k.ú. Dubí u Teplic
Pro: 20

proti:

zdržel se :

(celkový počet 20/21)

nehlasoval :

Odpovídá : Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Bod č. 9 je stažen z programu jednání na žádost žadatelů
TO 36/14
Odkoupení pozemku p.č. 4569/8 (ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře 289 m2 k.ú.
Teplice


8/1/2014

ZM po projednání
souhlasí
s podmínkami odkoupení a vydáním prohlášení k odkoupení pozemku p.č. 4569/8 (ost.
plocha, ostatní komunikace) o výměře 289 m2 k.ú. Teplice
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 37/14
Část pozemku p.č. 516/1 (zahrada) o výměře cca 535 m v k.ú. Dubí u Teplic a část
pozemku p.č. 447/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 60 m2
v k.ú. Mstišov
2



9/1/2014

ZM po projednání
souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 516/1 (zahrada) o výměře cca 535 m2 k.ú. Dubí u Teplic a části
pozemku p.č. 447/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 60 m2 k.ú. Mstišov
(přesná výměra bude stanovena na základě zpracované studie dopravního řešení Mstišovské
ulice viz usnesení RM č. 25/2/2014 ze dne 27.11.2014) žadatelce pí Lence Novotné, bytem
xxx za prodejní cenu 250 Kč/m2 .
Konečná cena nemovitostí bude stanovena dle geometrického plánu.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
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Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva města Dubí

Pro: 20 proti: zdržel se : nehlasoval :
Odpovídá : Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

17. 12. 2014

(celkový počet 20/21)

Zápis č. 1 z jednání finančního výboru ze dne 24. 11. 2014


10/1/2014

ZM po projednání
bere na vědomí
Zápis č. 1 z jednání finančního výboru ze dne 24. 11. 2014
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Ing. Markéta Beránková
Návrh rozpočtu na rok 2015


FO 50/14

11/1/2014

ZM po projednání:
schvaluje
navržené navýšení rozpočtu odboru školství o 365 tis. Kč (355 tis. Kč - agenda terénního
pracovníka, 10 tis. Kč částka vyplývající z důvodu nutnosti zavedení Standardů sociálněprávní ochrany dětí) a zároveň schvaluje schodkový rozpočet města Dubí na rok 2015, ve výši
příjmů 108.441 tis. Kč, výdajů 111.405,15 tis. Kč a financování 2.964,15 tis. Kč, přičemž
schodek bude krytý uspořenými finančními prostředky z minulých let.
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
Návrh na poskytnutí zápůjček z fondu rozvoje bydlení


FO 46/14

12/1/2014

ZM po projednání
souhlasí
s poskytnutím zápůjček ze zvláštního účelového účtu, který slouží k poskytování zápůjček na
zvelebení obytných budov a jejich staveb na území města Dubí žadateli č. 1.
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)
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Odpovídá : Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

FO 42/14
Rozpočtové opatření č. 56/2014


13/1/2014

ZM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 56/2014 ve výši 694,92 tis. Kč – Přijatá dotace na akci „Revitalizace
sídelní zeleně v Dubí“.
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

FO 43/14
Rozpočtové opatření č. 57/2014


14/1/2014

ZM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 57/2014 ve výši 2.513,42 tis. Kč – Přijatá dotace z MMR na akci
„Regenerace panelového sídliště Horní Dubí, Dubí - II. Etapa".
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
FO 44/14
Rozpočtové opatření č. 58/2014


15/1/2014

ZM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 58/2014 ve výši 1.527,50 tis. Kč – Přijatá dotace z ROP Severozápad
– platba za 1. etapu projektu „Revitalizace sportovní haly Rudolfova huť“.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
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Pro: 20 proti: zdržel se : nehlasoval :

17. 12. 2014
(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

FO 45/14
Rozpočtové opatření č. 59/2014


16/1/2014

ZM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 59/2014 ve výši 3.954,42 tis. Kč – Přijatá dotace z ROP Severozápad
– platba za 1. etapu projektu „Hasičská zbrojnice – centrum prevence, ochrany, komunitního a
volnočasového života v Dubí“.
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

FO 47/14
Rozpočtové opatření č. 60/2014


17/1/2014

ZM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 60/2014 ve výši 817,52 tis. Kč – Převod finančních prostředků Správě
majetku města Dubí:
1) prostředky rozpočtované na stavební úpravy domu č. p. Mírová 300 v Dubí 3, tato
akce bude realizovaná prostřednictvím Správy majetku města Dubí (806.420,- Kč)
2) prostředky na úhradu elektrické energie v kostele (11.100,- Kč)
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

FO 48/14
Rozpočtové opatření č. 61/2014


18/1/2014

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

17. 12. 2014

schvaluje
Rozpočtové opatření č. 61/2014 – Úprava rozpočtu technického odboru - přesun mezi
paragrafy
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
FO 49/14
Rozpočtové opatření č. 62/2014


19/1/2014

ZM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 62/2014 ve výši 54,14 tis. Kč – Navýšení rozpočtu technického
odboru – odsouhlasené vícepráce na kanalizaci Mstišovská, Dubí 1.
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

FO 51/14

Rozpočtové opatření č. 64/2014


20/1/2014

ZM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 64/2014 ve výši 71 tis. Kč – Úprava rozpočtu městské policie – přesun
mezi položkami na investice – nákup nového služebního vozu.
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

Odpovídá : Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

(celkový počet 20/21)
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Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva města Dubí
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2015


17. 12. 2014
OŠ 3/14

21/1/2014

ZM po projednání
1. souhlasí
s podáním žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce
pro rok 2015,
2. souhlasí
s tím, aby se Město Dubí podílelo na spoluúčasti ve výši 30%.
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

OŠ 4 /14
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok
2015


22/1/2014

ZM po projednání
1. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou
službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2015 mezi Městem Dubí a Pampeliškou, o.p.s.,
Ústecká 318, 403 23 Velké Březno, a to na dobu určitou do 31.12.2015. Dotace
bude poskytnuta ve výši 174 000,- Kč.
2. pověřuje
místostarostu města Dubí PhDr. Jiřího Šillera podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2015
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Dubí


23/1/2014

ZM po projednání
schvaluje
Zprávu o uplatňování Územního plánu Dubí.

SÚ 7/14

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 1. jednání Zastupitelstva města Dubí

Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

17. 12. 2014

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Jiří Veselý
Termín: ihned

Návrh na stanovení výše odměn neuvol.členům ZM


OVV 41/14

24/1/2014

ZM po projednání
1. 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
20.000,- Kč
odměna členům RM
1.650,- Kč
odměna předsedům výborů nebo komisí
1.300,- Kč
odměna člena výboru nebo komise
1.120,- Kč
odměna členům ZM
400,- Kč
příplatek k odměnám 2/ až 5/
260,- Kč
2. rozhoduje
v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), § 84 odst.2u, 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.
Účinnost: od : 1. 1. 2015
Pro: 20 proti: zdržel se : nehlasoval :
Odpovídá : Bc. Jan Pšenička DiS.
Termín: 1. 1. 2015

(celkový počet 20/21)

Zastupování Města na valných hromadách Severočeské vodárenské společnosti, a.s.


25/1/2014

Zastupitelstvo města Dubí v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm f) zákona
č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) deleguje na všechny valné hromady
Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v období od 18. 12. 2014
do konce volebního období v roce 2018 :
a) pana starostu Ing. Petra Pípala, nar. 6. 3. 1959, bytem Dubí 3, K Emance 300.

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 1. jednání Zastupitelstva města Dubí

17. 12. 2014

Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem Města vykonávat všechna akcionářská
práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti
b) pana místostarostu PhDr. Jiřího Šillera, nar. 22. 12. 1964, bytem Dubí 1, Pohraniční
stráže 480.
Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem Města vykonávat všechna akcionářská
práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Mgr. Hana Wenzelová
Termín: ihned

Souhlas s podáním žádosti o označení „Evropské dědictví“


star. 2/14

26/1/2014

ZM po projednání
souhlasí
s podáním žádosti o označení „Evropské dědictví“ pro pamětihodnost kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí. Toto označení je bez finanční zátěže pro Město.
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

Odpovídá : Bc. Ladislava Hamrová
Termín: ihned

(celkový počet 20/21)

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 1. jednání Zastupitelstva města Dubí

17. 12. 2014
SD 29/14

Hasičská zbrojnice Dubí – finanční korekce na stavbu


27/1/2014

ZM po projednání
bere na vědomí
náhradu škody firmou Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. v celkové výši
390 500,- Kč za pochybení při administraci výběrového řízení na akci Hasičská zbrojnice
Dubí.
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá : Bc. Ladislava Hamrová
Termín: ihned

V Dubí 18. 12. 2014

Ing. Petr Pípal
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller
místostarosta města Dubí

