Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí
23. 3. 2015
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 3. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


52/3/2015

ZM po projednání
1.zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Mgr. Marie Struhová, p. Ing. Rudolf Pravda,
p. Milan Pacner
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: p. Bc. Tomáše Sopera a p. Tomáše Zíku
b) zapisovatelku jednání: pí Hana Bukačová
Pro: 19 proti:

zdržel se :

(celkový počet 19/21)

nehlasoval :

Dodatečně předložené materiály:


53/3/2015

ZM po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
FO 4/13/15 – Návrh na poskytnutí zápůjčky z FRB
4/MKZ 2/15 – Žádosti o neinvestiční dotace poskytované Městem Dubí pro rok 2015
TO 2/24/15 - Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 122/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 28 m2 a majetkové vyrovnání části pozemku p.č.
55 o výměře cca 7 m2 oba k.ú. Mstišov
TO 2/25/15 - Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 355/1 (zahrada,
zem. půdní fond) o výměře cca 31,5 m2 a 36 m2 k.ú. Dubí u Teplic
TO 2/26/15 - Záměr zveřejnění – převod nemovitosti - pozemek p.č. 134 (trvalý travní
porost, půdní fond) o výměře 1 138 m2 a část pozemku p.č. 136/2 (ostatní plocha, manipulační
plocha) dle GP p.č. 136/45 o výměře cca 115 m2 oba k.ú. Mstišov
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TO 2/27/15 - Záměr zveřejnění – převod nemovitosti pozemek p.č. 438 (trvalý travní porost,
zem. půdní fond) o výměře 938 m2 k.ú. Mstišov
TO 2/28/15 - Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 1147 (ostatní plocha, jiná plocha) k.ú.
Cínovec – místní komunikace III. třídy

Pro: 19 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 19/21)

Program 3. jednání ZM Dubí


54/3/2015

ZM po projednání
schvaluje
Program jednání ZM v tomto znění:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 197/1k.ú. Dubí-Bystřice
Žádost o stanovisko k dalšímu postupu vymáhání dluhu v částce 40475 Kč, v případě,
že žalovaná nedodrží rozsudek Okresního soudu v Teplicích.
Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce
Obecně závazná vyhláška města Dubí, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se
stavebním odpadem na území města Dubí.
Revokace usnesení Zastupitelstva města Dubí č. 380/19/2013 bod 2) ze dne 18.09.2013
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti část pozemku p.č. 649 a část pozemku p.č. 648
k.ú. Dubí Pozorka
Záměr zveřejnění – 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
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti část pozemku p.č. 649 a část pozemku p.č. 648
k.ú. Dubí Pozorka
Převod nemovitostí – prodej části pozemku p.č. 272/7 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře cca 455 m2 k.ú. Drahůnky
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Převod nemovitostí – prodej pozemku p.č. 460/3 (ostatní plocha, manipulační plocha) o
výměře 46 m2 k.ú. Běhánky
Převod nemovitostí – prodej pozemků p.č. 234/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 158 m2 a p.č. 235/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 88 m2 k.ú.
Drahůnky
Převod nemovitostí – prodej části pozemku p.č. 136/2 (ostatní plocha, manipulační
plocha) o výměře cca 11 m2 k.ú. Mstišov
Převod nemovitostí – prodej části pozemku p.č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o
výměře cca 655 m2 k.ú. Mstišov
Převod nemovitostí – prodej pozemku p.č. 1026/3 (zahrada, zemědělský půdní fond) o
výměře 441 m2 k.ú. Dubí u Teplic
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti část pozemku p.č. 715/2 o výměře cca 546 m2
k.ú. Dubí u Teplic
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 653 o výměře cca 1.390 m2 a
části pozemku p.č. 647/1 o výměře cca 1.920 m2 oba k.ú. Dubí-Bystřice
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti 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 - Podání žádostí o bezúplatný převod pozemku p.č. 444/1 (orná
půda, zemědělský půdní fond) o výměře 103 m2 k.ú. Mstišov (Státní pozemkový úřad) a
pozemku p.č. 447/11 (ost. plocha, jiná plocha) o výměře 65 m2 k.ú. Mstišov (ÚZSVM)

3.Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 14/2015

4.Různé
Informace o záměru umístění separační linky pískové suroviny na Cínovci
Memorandum o spolupráci
Zápis č. 2 ze dne 16. 2. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM

Pro: 19 proti:

zdržel se :

(celkový počet 19/21)

nehlasoval :
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55/3/2015

ZM po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení
Pro: 19

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 19/21)

K bodu č. 2 - Majetkoprávní záležitosti
Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 197/1k.ú. Dubí-Bystřice


TO 5/15

56/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zrušení předkupního práva k pozemku p.č.197/1 k.ú. Dubí-Bystřice
Pro: 19

zdržel se :

proti:

nehlasoval :

(celkový počet 19/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

Žádost o stanovisko k dalšímu postupu vymáhání dluhu v částce 40475 Kč, v případě,
že žalovaná nedodrží rozsudek Okresního soudu v Teplicích.
TO 6/15


57/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
vymáhání dlužné částky 40475 Kč exekucí v případě, že dluh nebude paní xxx uhrazen po
vyzvání na základě rozsudku Okresního soudu v Teplicích.
Pro: 19 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 19/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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V 16:42 hod. se dostavil zastupitel p. Bohuslav Janoušek, celkový počet zastupitelů je 20
Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce


TO 7/15

58/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zastavení exekuce proti paní xxx, bytem xxx Dubí, z důvodu zjištění její nemajetnosti.
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce


TO 8/15

59/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zastavení exekuce proti panu xxx, bytem xxx, Dubí z důvodu zjištění její nemajetnosti.
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Obecně závazná vyhláška města Dubí, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém
nakládání se stavebním odpadem na území města Dubí.
TO 9/15


60/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
A) revokuje
usnesení č. 35/2/2015 ze dne 23.1.2015
B)vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se
stavebním odpadem
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)
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Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí
23. 3. 2015
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
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Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Revokace usnesení Zastupitelstva města Dubí č. 380/19/2013 bod 2) ze dne
18.09.2013
TO 10/15


61/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
A) revokuje
usnesení Zastupitelstva města Dubí č. 380/19/2013 bod 2) ze dne 18. 09. 2013
B) schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1098 o výměře cca 270 m2 k.ú. Dubí u Teplic za cenu
10 Kč/m2 Společenství Ruská 487, Dubí
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti p.č. 19/1 k.ú. Dubí-Pozorka


TO 11/15

62/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 19/1 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště)
o výměře 104 m2 k.ú. Dubí-Pozorka
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 12/15
Záměr zveřejnění – 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
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63/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
A) revokuje
usnesení Zastupitelstva města Dubí č. 546/27/2014 ze dne 22.09.2014 z důvodu změny
znění smlouvy ze strany ŘSD
B) schvaluje
zveřejnění směny 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: 17

proti:

zdržel se : 3 nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti část pozemku p.č. 649 a část pozemku p.č. 648
k.ú. Dubí Pozorka
TO 13/15


64/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 649 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 169 m2 a část pozemku p.č. 648 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond) o
výměře cca 25 m2 oba k.ú. Dubí-Pozorka
Pro: 20 proti: zdržel se : nehlasoval :
(celkový počet 20/21)
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Převod nemovitostí – prodej části pozemku p.č. 272/7 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře cca 455 m2 k.ú. Drahůnky
TO 14/15


65/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 272/7 (ost.plocha, jiná plocha) o výměře cca 455 m2 k.ú. Drahůnky
za cenu 250 Kč/m2 manželům Petře a Vojtěchovi Koudelovým, bytem xxx. Konečná cena
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nemovitostí bude stanovena dle geometrického plánu, který na své náklady zajistí kupující.
Pro: 18

proti:

zdržel se : 2 nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Převod nemovitostí – prodej pozemku p.č. 460/3 (ostatní plocha, manipulační plocha) o
výměře 46 m2 k.ú. Běhánky
TO 15/15


66/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p.č. 460/3 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 46 m2 k.ú.
Běhánky za cenu 250 Kč/m2 Petru Srbovi, bytem xxx
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Převod nemovitostí – prodej pozemků p.č. 234/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 158 m2 a p.č. 235/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 88 m2 k.ú.
Drahůnky
TO 16/15
p. Zíka – hlásí poměr k projednávané záležitosti


67/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemků p.č. 234/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 158 m2 a p.č. 235/2
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 88 m2 k.ú. Drahůnky za cenu 250 Kč/m2+
21 % DPH manželům Veronice a Tomáši Havlovým, bytem xxx
Pro: 18

proti:

zdržel se : 1 nehlasoval : 1

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Převod nemovitostí – prodej části pozemku p.č. 136/2 (ostatní plocha, manipulační
plocha) o výměře cca 11 m2 k.ú. Mstišov
TO 17/15


68/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 136/2 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 55 m2 k.ú.
Mstišov za cenu 250 Kč/m2 + 21 % DPH společnosti TARATRANS spol.s.r.o. nám. Svobody
16, Dubí-Mstišov. Konečná cena nemovitosti bude stanovena dle geometrického plánu, který
na své náklady zajistí kupující
Pro: 20 proti: zdržel se : nehlasoval :
(celkový počet 20/21)
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Převod nemovitostí – prodej části pozemku p.č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o
výměře cca 655 m2 k.ú. Mstišov
TO 18/15


69/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 655 m2 k.ú.
Mstišov za cenu 250 Kč/m2 manželům Bc. Janě Dočkalové bytem xxx a Ing. Pavlu Dočkalovi
bytem xxx. Konečná cena nemovitosti bude stanovena dle geometrického plánu, který na své
náklady zajistí kupující
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Převod nemovitostí – prodej pozemku p.č. 1026/3 (zahrada, zemědělský půdní fond) o
výměře 441 m2 k.ú. Dubí u Teplic
TO 19/15


70/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1026/3 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře 441 m2
k.ú. Dubí u Teplic za cenu 250 Kč/m2 + DPH 21 % manželům Martině a Vladimírovi
Studeckým, bytem xxx
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

Záměr zveřejnění – převod nemovitosti část pozemku p.č. 715/2 o výměře cca 546 m2
k.ú. Dubí u Teplic
TO 20/15


71/3/2015
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Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí
23. 3. 2015
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 715/2 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 546 m2 k.ú. Dubí u Teplic
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 653 o výměře cca 1.390 m2 a
části pozemku p.č. 647/1 o výměře cca 1.920 m2 oba k.ú. Dubí-Bystřice
TO 21/15
p. Pejchar – hlásí poměr k projednávanému materiálu


72/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 653 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 1 390 m2 a části pozemku p.č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 1 920 m2 oba k.ú. Dubí-Bystřice
Pro: 19

proti:

zdržel se :

nehlasoval : 1

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 22/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti 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


73/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje 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
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 23/15
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Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí
23. 3. 2015
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Převod nemovitosti - Podání žádostí o bezúplatný převod pozemku p.č. 444/1 (orná
půda, zemědělský půdní fond) o výměře 103 m2 k.ú. Mstišov (Státní pozemkový úřad) a
pozemku p.č. 447/11 (ost. plocha, jiná plocha) o výměře 65 m2 k.ú. Mstišov (ÚZSVM)


74/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1.schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 444/1 (orná půda, zemědělský půdní fond)
o výměře 103 m2 k.ú. Mstišov, ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, dle zákona č.
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu.

2. schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 447/11 (ost. plocha, jiná plocha) o výměře
65 m2 k.ú. Mstišov, ve vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 24/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 122/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 28 m2 a majetkové vyrovnání části pozemku p.č. 55 o výměře
cca 7 m2 oba k.ú. Mstišov


75/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 122/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře cca 28 m2 k.ú. Mstišov
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 25/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti části pozemku p.č. 355/1 (zahrada, zem. půdní
fond) o výměře cca 31,5 m2 a 36 m2 k.ú. Dubí u Teplic


76/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
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Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí
23. 3. 2015
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 355/1 (zahrada, zem. půdní fond) o výměře cca
31,5 m2 a 36 m2 k.ú. Dubí u Teplic
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 26/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti - pozemek p.č. 134 (trvalý travní porost, půdní
fond) o výměře 1 138 m2 a část pozemku p.č. 136/2 (ostatní plocha, manipulační plocha)
dle GP p.č. 136/45 o výměře cca 115 m2 oba k.ú. Mstišov


77/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 134 (trvalý travní porost, zem. půdní fond) o výměře
1 138 m2 a části pozemku p.č. 136/2 o výměře cca 115 m2 oba k.ú. Mstišov
Pro: 20

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 27/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitosti pozemek p.č. 438 (trvalý travní porost, zem.
půdní fond) o výměře 938 m2 k.ú. Mstišov


78/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 438 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond) o
výměře 938 m2 k.ú. Mstišov
Pro: 20 proti: zdržel se : nehlasoval :
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 20/21)
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Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí
23. 3. 2015
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
TO 28/12
Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 1147 (ostatní plocha, jiná plocha) k.ú. Cínovec
– místní komunikace III. třídy


79/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 1147 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 360 m 2 k.ú.
Cínovec, ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu
Pro: 20 proti: zdržel se : nehlasoval :
(celkový počet 20/21)
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

K bodu č. 3 - Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 14/2015


FO 12/15

80/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
A)schvaluje
rozpočtové opatření č. 14/2015 převod finančních prostředku na náklady na energie a ostatní
služby spojené s provozem Domu porcelánu s modrou krví z ORJ 8 (Dotace) na ORJ 7
(MKZ).
B)ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc březen 2015.
Pro: 20 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 20/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
K bodu č. 4 - Různé
Informace o záměru umístění separační linky pískové suroviny na Cínovci


81/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
informaci o záměru umístění separační linky pískové suroviny na Cínovci
13
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Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí
23. 3. 2015
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Pro: 20

proti:

zdržel se :

(celkový počet 20/21)

nehlasoval :

Odpovídá: Jiří Veselý

Memorandum o spolupráci

OŠ 1/15

V 17:40 hod. odešla z jednání Mgr. Doubková, celkový počet zastupitelů je 19


82/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
A) schvaluje
Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování (Úřad vlády) zastoupený
ředitelem odboru Bc. Martinem Šimáčkem, v záležitosti čerpání finančních prostředků
z Evropských operačních programů
B)pověřuje
Ing. Petra Pípala podpisem Memoranda o spolupráci
Pro: 19 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 19/21)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie na
Cínovci
star. 2/15


83/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1.souhlasí
s podáním žádosti na Ministerstvo kultury ČR o poskytnutí dotace na rekonstrukci
Kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci dle zpracované projektové dokumentace.
2.souhlasí
s finanční spoluúčastí ve výši 10 % ze skutečně vynaložených nákladů na opravu
Pro: 19

proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 19/21)

Odpovídá: Ing. Petr Pípal
Termín: ihned
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Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí
23. 3. 2015
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Žádost o zápůjčku z FRB ze dne 16.3.2015 p. Tomáše Zíky a pí. Petry Zíkové – Ruská
47/173 Dubí. Podmínky dle pravidel FRB žadatelé splnili.
FO 13/15
p. Zíka – hlásí poměr k projednávané věci


84/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1.schvaluje
poskytnutí zápůjčky ze zvláštního účelového účtu, který slouží k poskytování zápůjček na
zvelebení obytných budov a jejich staveb na území města Dubí p. Tomášovi Zíkovi a pí. Petře
Zíkové.
2.ukládá
Ing. Markétě Beránkové uzavřít smlouvu o Zápůjčce určenou na zvelebení obytných budov a
staveb s p. Zíkou a pí. Zíkovou.
Pro: 18 proti:

zdržel se :

nehlasoval : 1

(celkový počet 19/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
Žádosti o neinvestiční dotace poskytované městem Dubí pro rok 2015

MKZ 2/15

pí Vengrynská, p. Ing. Pravda. p. Zíka,p.Ing. Janeček, p. Pejchar – hlásí poměr
k projednávanému materiálu


85/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
A)schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací dle předloženého návrhu.
B) ukládá pí Anně Gürtlerové vypracovat smlouvy o poskytnutých neinvestičních dotací
žadatelům a následně předat FO k proplacení.
Pro: 14 proti:

zdržel se :

nehlasoval : 5

(celkový počet 19/21)

Odpovídá: Anna Gürtlerová
Termín: ihned
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Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí
23. 3. 2015
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Zápis č. 2 ze dne 16. 2. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM


86/3/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
Zápis č. 2 ze dne 16. 2. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM
Pro: 19 proti:

zdržel se :

nehlasoval :

(celkový počet 19/21)

V Dubí dne 24. 3. 2015

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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