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Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí
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Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí
Složení komise


143/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Anna Gürtlerová, p. Tomáš Zíka,
pí Alena Dvořáková
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Květuše Koritková, p. Milan Pacner
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Dodatečně předložené materiály:


144/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2 TO 51/15 - Revokace usnesení č. 95/4/2015 a) a prodej části pozemku p.č. 648 (trvalý
travní porost) o výměře 25 m2 a části pozemku p.č. 649 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 112 m2 oba k.ú. Dubí- Pozorka
Zápis č. 5 ze dne 14. 9. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM
4 MKZ 6/15 – Koupě vřetenové sekačky JAKOBSEN Tri King
3 FO 40/15 – Rozpočtové opatření 55/2015
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)
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Program 6. jednání ZM Dubí


145/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Program jednání ZM v tomto znění:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1167/2 k.ú. Cínovec z vlastnictví ČR-Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových a souhlas se zněním Smlouvy o bezúplatném
převodu nemovité věci č. 74/15/4120 včetně doložky.
Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1146 k.ú. Cínovec z vlastnictví ČR-Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových a souhlas se zněním Smlouvy o bezúplatném
převodu nemovité věci č. 92/15/4120 včetně doložky.
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 349/4 o výměře cca 242 m2 a části
pozemku p.č. 349/10 o výměře cca 64 m2 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) oba k.ú.
Cínovec.
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti pozemku p.č. 669/1 o výměře 1.114 m2 (ostatní
plocha, zeleň) k.ú. Dubí u Teplic.
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti pozemků p.č. 1201/1 (trvalý travní porost, zem. půdní
fond) o výměře 1.082 m2 a p.č. 1202/1 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře 1.215 m2
oba k.ú. Dubí u Teplic.
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti pozemků p.č. 496/1 (zahrada, zem. půdní fond) o
výměře 240 m2, p.č. 683/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 758 m2 a p.č. 683/3 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 179 m2 vše k.ú. Dubí-Pozorka.
Převod nemovitosti – směna pozemků p.č. 363/1o výměře 63 m2 a p.č. 363/2 o výměře 158 m2
(oba ost. plocha, neplodná půda) oba k.ú. Mstišov za část pozemku p.č. 476/11 o výměře 356
m2 k.ú. Mstišov.
Zřízení zahrádkářské osady na pozemcích města Dubí p.č. 670 a p.č. 665/1 k.ú. DubíBystřice.

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 50/2015
Rozpočtové opatření č. 51/2015
Rozpočtové opatření č. 52/2015
Rozpočtové opatření č. 53/2015
Rozpočtové opatření č. 54/2015
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4. Různé
Zrušení hospodářské činnosti
Stanoviska obce k žádostem o doplatek na bydlení
Vznik nové ulice
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Kontrola usnesení


146/6/2015

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 43/15
Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1167/2 k.ú. Cínovec z vlastnictví ČRÚřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a souhlas se zněním Smlouvy
o bezúplatném převodu nemovité věci č. 74/15/4120 včetně doložky


147/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 1167/2 o výměře 2.141 m2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) k.ú. Cínovec do vlastnictví Města Dubí od České republiky-Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
b) schvaluje
znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 74/15/4120, včetně doložky.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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2 TO 44/15
Souhlas s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 1146 k.ú. Cínovec z vlastnictví ČRÚřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a souhlas se zněním Smlouvy
o bezúplatném převodu nemovité věci č. 92/15/4120 včetně doložky


148/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
bezúplatný převod části pozemku p.č. 1146 o výměře 281 m2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) k.ú. Cínovec (dle GP č. 443-367/2015 pozemek p.č. 1146/2 k.ú. Cínovec) do
vlastnictví Města Dubí od České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
b) schvaluje
znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 92/15/4120, včetně doložky.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

2 TO 45/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 349/4 o výměře cca 242 m2 a
části pozemku p.č. 349/10 o výměře cca 64 m2 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace)
oba k.ú. Cínovec.


149/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 349/4 o výměře cca 242 m 2 a části pozemku
p.č. 349/10 o výměře cca 64 m2 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) oba k.ú. Cínovec.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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2 TO 46/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti pozemku p.č. 669/1 o výměře 1.114 m2 (ostatní
plocha, zeleň) k.ú. Dubí u Teplic.


150/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 669/1 o výměře 1.114 m2 (ostatní plocha, zeleň) k.ú.
Dubí u Teplic
b) neschvaluje
udělení výjimky z Pravidel pro prodej nemovitého majetku města Dubí a prodej pozemku
p.č. 669/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 1.114 m2 k. ú. Dubí u Teplic za sníženou cenu
65 Kč/m2.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

2 TO 47/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti pozemků p.č. 1201/1 (trvalý travní porost, zem.
půdní fond) o výměře 1.082 m2 a p.č. 1202/1 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře
1.215 m2 oba k.ú. Dubí u Teplic.


151/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1201/1 (trvalý travní porost, zem. půdní fond)
o výměře 1.082 m2 a p.č. 1202/1 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře 1.215 m2 k.ú.
Dubí u Teplic
b) neschvaluje
udělení výjimky z Pravidel pro prodej nemovitého majetku města Dubí a prodej pozemků
p.č. 1201/1 (trvalý travní porost, zem. půdní fond) o výměře 1.082 m2 a p.č. 1202/1 (zahrada,
zemědělský půdní fond) o výměře 1.215 m2 k. ú. Dubí u Teplic za sníženou cenu 65 Kč/m2.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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2 TO 48/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti pozemků p.č. 496/1 (zahrada, zem. půdní fond) o
výměře 240 m2, p.č. 683/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 758 m2 a p.č. 683/3
(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 179 m2 vše k.ú. Dubí-Pozorka.


152/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 683/2 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře 758 m2 a p.č. 683/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 179 m2 k.ú. DubíPozorka
b) neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 496/1 (zahrada, zemědělský půdní fond)
o výměře 240 m2 k.ú. Dubí-Pozorka
c) neschvaluje
udělení výjimky z Pravidel pro prodej nemovitého majetku města Dubí a prodej pozemků
p.č. 683/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 758 m2 a p.č. 683/3 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 179 m2 k. ú. Dubí-Pozorka za sníženou cenu 65 Kč/m2.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

2 TO 49/15
Převod nemovitosti – směna pozemků p.č. 363/1o výměře 63 m a p.č. 363/2 o výměře
158 m2 (oba ost. plocha, neplodná půda) oba k.ú. Mstišov za část pozemku p.č. 476/11 o
výměře 356 m2 k.ú. Mstišov.
2



153/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
směnu pozemků ve vlastnictví 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 356 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha) k.ú. Mstišov ve vlastnictví paní
Marty Pípalové, bytem XXX.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 1

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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2 TO 50/15
Zřízení zahrádkářské osady na pozemcích města Dubí p.č. 670 a p.č. 665/1 k.ú. DubíBystřice.


154/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
rozdělení pozemku p.č. 670 a pozemku p.č. 665/1 k.ú. Dubí-Bystřice na zahrádky pro
zahrádkářskou osadu Údolí na 26 částí – zahrádek.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

2 TO 51/15
Revokace usnesení č. 95/4/2015 a) a prodej části pozemku p.č. 648 (trvalý travní porost)
o výměře 25 m2 a části pozemku p.č. 649 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 112 m2 oba k.ú. Dubí- Pozorka


155/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) revokuje
usnesení č. 95/4/2015 a) ze dne 20. 05. 2015
b) schvaluje
prodej části pozemku p.č. 648 (trvalý travní porost, zem. půdní fond) o výměře 25 m2 a části
pozemku p.č. 649 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 112 m2 oba k.ú. Dubí-Pozorka za
cenu 65 Kč/m2 paní Jaroslavě Vajnerové, bytem XXX.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3 / FO 34/15
Rozpočtové opatření č. 50/2015


156/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 50/2015 ve výši 124 tis. Kč - Navýšení rozpočtu ORJ 3 – posílení
mzdových prostředků o částku 124.000,- Kč z důvodu nástupu nového zaměstnance na nově
vytvořené pracovní místo od 1. 8. 2015
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2015.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

3 / FO 35/15
Rozpočtové opatření č. 51/2015


157/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 51/2015 ve výši 9.666.198,36 Kč - Přijatá dotace z ROP Severozápad
na akci „Hasičská zbrojnice – centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového
života v Dubí“, 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 září 2015.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
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3 / FO 36/15
Rozpočtové opatření č. 52/2015


158/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 52/2015 ve výši 61,90 tis. Kč - Přijatá neinvestiční dotace z Programu
prevence kriminality v roce 2015 na projekt „Dubí – Socioterapeutické pobyty“ v celkové
výši 55.000,- Kč, spoluúčast města ve výši 6.900,- Kč, celkové náklady projektu činí 61.900,Kč.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2015.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

3 / FO 37/15
Rozpočtové opatření č. 53/2015


159/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 53/2015 ve výši 778 tis. Kč - Přijatá neinvestiční dotace z Programu
prevence kriminality v roce 2015 na projekt „Dubí – Asistent prevence kriminality“.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2015.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1 nehlasoval : 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
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3 / FO 39/15
Rozpočtové opatření č. 54/2015


160/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 54/2015 ve výši 602,12 tis. Kč - Pořízení optického kabelu ke
kamerovému systému města Dubí (jedná se o technického zhodnocení stávajícího
kamerového systému).
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2015.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

K bodu č. 4 – Různé
4 / FO 38/15
Zrušení hospodářské činnosti


161/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
zrušení hospodářské činnosti – Správa majetku města Dubí a její převedení do hlavní činnosti
od 1. 1. 2016.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zajistit převedení účetnictví
hospodářské činnosti do činnosti hlavní.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
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Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 9. 2015

4 / OŠ 5/15
Stanoviska obce k žádostem o doplatek na bydlení


162/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání, v souladu s §33 odstavce 6 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: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

Zápis č. 5 ze dne 14. 9. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM


163/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání:
bere na vědomí
zápis č. 5 ze dne 14. 9. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

Předkládá: Tomáš Zíka, předseda KV
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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 z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 9. 2015
4 / MKZ 6/15

Koupě vřetenové sekačky JAKOBSEN Tri King


164/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání:
a) schvaluje
nákup vřetenové sekačky JAKOBSEN Tri King za cenu 150 000,00 Kč
b) schvaluje
zápůjčku vřetenové sekačky JAKOBSEN Tri King za účelem úpravy sportovních areálů pro
1. FC Dubí.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Zodpovídá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

3 / FO 40/15
Rozpočtové opatření č. 55/2015


165/6/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 55/2015 ve výši 30 tis. Kč - nákup vřetenové sekačky JAKOBSEN Tri
King za cenu 150.000,-Kč (120.000,- bude přesunuto v rámci rozpočtu MKZ, o 30.000,- bude
navýšen rozpočet MKZ)
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2015.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet: 16/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

V Dubí dne 16. 9. 2015

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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