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 15. jednání Zastupitelstva města Dubí

23. 11. 2016

Usnesení z 15. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 23. 11. 2016 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


411/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Anna Gürtlerová
p. Luboš Barták
pí Ilona Smítková
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Alena Dvořáková
pí Iva Vašková
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Dodatečně předložené materiály:


412/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
4/FO 32/16 - Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10417/16/LCD
Zápis č. 7 ze dne 21. 11. 2016 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Zápis č. 16 ze dne 22. 11. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Program 15. jednání ZM Dubí


413/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Program jednání ZM v tomto znění:

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 303/3 k. ú. Cínovec (TO 76/16)
Podání žádostí o odkoupení pozemku p. č. 519/18 k. ú. Dubí-Pozorka (ÚZSVM), pozemku p.
č. 520 k. ú. Dubí-Pozorka (Eva Kadlčíková) (TO 77/16)
Směna pozemku p. č. 361/2, části pozemku p. č. 364/5 a části pozemku p. č. 365/2 k. ú.
Mstišov (TO 78/16)
Směna pozemku p. č. 534/1 o výměře 16.643 m2 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 79/16)
Prodej pozemku p. č. 30/6 a dvou částí pozemku p. č. 41/1 k. ú. Mstišov (TO 80/16)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 391/1 o výměře cca 7.200 m2, popřípadě cca
10.030 m2 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 81/16)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 485 k. ú. Mstišov (TO 82/16)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 416 k. ú. Mstišov (TO 83/16)
Nabídka bezúplatného převodu pozemků p. č. 688/2, 704/2, 716/2 k. ú. Dubí-Pozorka (TO
84/16)
Odkoupení pozemku p. č. 4569/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Teplice –
akceptace ceny (TO 85/16)
Majetkové vypořádání místní komunikace k. ú. Cínovec (u staré školy) (TO 86/16)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 373/1, 373/3, 381/4 k. ú. Mstišov (TO 87/16)

3. Rozpočtová opatření
4. Různé
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR. Podpora terénní práce pro rok 2017
(OŠ 7/16)
Obecně závazná vyhláška o výjimečném zrušení nebo krácení doby nočního klidu (OVV
14/16)
Žádost po poskytnutí dotace k tlakové kanalizaci majitelům nemovitosti č. p. 232, Dubí –
Běhánky (star. 12/16)
Stránka 2 z 12

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 15. jednání Zastupitelstva města Dubí

23. 11. 2016

Žádost po poskytnutí dotace k tlakové kanalizaci majitelům nemovitosti č. p. 220/12, Dubí –
Běhánky (star. 13/16)
Notebook pro členy Rady města Dubí (TAJ. 3/16)
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

(celkový počet:

17/21)

Kontrola usnesení


414/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 76/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 303/3 k. ú. Cínovec


415/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 303/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 60 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned

Stránka 3 z 12

(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 z 15. jednání Zastupitelstva města Dubí

23. 11. 2016

2/TO 77/16
Podání žádostí o odkoupení pozemku p. č. 519/18 k. ú. Dubí-Pozorka (ÚZSVM),
pozemku
p. č. 520 k. ú. Dubí-Pozorka (Eva Kadlčíková)


416/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
podat žádost o odkoupení pozemku p. č. 519/18 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře
423 m2 k. ú. Dubí-Pozorka, ve vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
b) schvaluje
podat žádost o odkoupení pozemku p. č. 520 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
775 m2 k. ú. Dubí-Pozorka, ve vlastnictví paní Evy Tkadlčíkové, bytem XXX.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned

2/TO 78/16
Směna pozemku p. č. 361/2, části pozemku p. č. 364/5 a části pozemku p. č. 365/2
k. ú. Mstišov


417/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
směnu pozemku p. č. 361/2 (orná půda) o výměře 33 m2, části pozemku p. č. 364/5 (ostatní
plocha, neplodná půda) o výměře 33 m2 – díl „j“ a části pozemku p. č. 365/2 (orná půda)
o výměře 60 m2 – díl „b“ k. ú. Mstišov ve vlastnictví města Dubí za část pozemku
p. č. 363/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 0,34 m2 – díl „h“, část pozemku
p. č. 364/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 67 m2 – díl „f“ a část pozemku
p. č. 365/1 (orná půda) o výměře 59 m2 – díl „d“ k. ú. Mstišov ve vlastnictví paní Marty
Pípalové, bytem XXX (podle GP č. 576-253/2016 ze dne 06. 10. 2016).
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 79/16
2

Směna pozemku p. č. 534/1 o výměře 16.643 m k. ú. Dubí-Pozorka


418/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
směnu pozemku p. č. 534/1 (trvalý travní porost) o výměře 16.643 m2 k. ú. Dubí-Pozorka ve
vlastnictví města Dubí za pozemky p. č. 366 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 740 m 2,
p. č. 370 (trvalý travní porost) o výměře 1.299 m2, p. č. 381/1 o výměře 1.888 m2 a
p. č. 407/1 o výměře 2.192 m2 (oba ostatní plocha, neplodná půda) a p. č. 541 (trvalý travní
porost) o výměře 6.044 m2 k. ú. Mstišov ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned

2/TO 80/16
Prodej pozemku p. č. 30/6 a dvou částí pozemku p. č. 41/1 k. ú. Mstišov
Tento materiál byl předkladatelem stažen z projednávání.

2/TO 81/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 391/1 o výměře cca 7.200 m , popřípadě
cca 10.030 m2 k. ú. Dubí-Pozorka
2



419/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 391/1 (trvalý travní porost) o výměře cca
7.200 m2 ani o výměře cca 10.030 m2 k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 82/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 485 k. ú. Mstišov


420/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 485 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 10 m2 k. ú. Mstišov.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned

2/TO 83/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 416 k. ú. Mstišov


421/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 416 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře cca 138 m2 k. ú. Mstišov.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 84/16
Nabídka bezúplatného převodu pozemků p. č. 688/2, 704/2, 716/2 k. ú. Dubí-Pozorka


422/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
bezúplatný převod pozemků p. č. 688/2, 704/2, 716/2 k. ú. Dubí-Pozorka od Obce Újezdeček,
náměstí Boženy Němcové 2/1, 415 01 Újezdeček.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned

2/TO 85/16
Odkoupení pozemku p. č. 4569/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Teplice –
akceptace ceny


423/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
akceptovat navrhovanou kupní cenu pozemku p. č. 4569/8 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 289 m2 k. ú. Teplice ve výši 62.000,- Kč (prodávající ČR – Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace).
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 86/16
Majetkové vypořádání místní komunikace k. ú. Cínovec (u staré školy)


424/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
majetkové vypořádání komunikace na pozemcích p. č. 248/14, 329/1 a p. č. 329/5 k. ú.
Cínovec podáním žádosti o odkoupení těchto částí pozemků, popřípadě jejich adekvátní
směnu.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned

2/TO 87/16
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 373/1, 373/3, 381/4 k. ú. Mstišov


425/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 373/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 184 m2, p. č. 373/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 25 m2
a p. č. 381/4 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 1.249 m2 vše k. ú. Mstišov.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 1

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
Nebyl předložen žádný materiál.
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K bodu č. 4 – Různé
4 / OŠ 7/16
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2017


426/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) souhlasí
s podáním žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce
pro rok 2017
b) souhlasí
s tím, aby se Město Dubí podílelo na minimální spoluúčasti 15%.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned

4 / OVV 14/16
Obecně závazná vyhláška o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu


427/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
dle přiloženého návrhu.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MVČR
Termín: ihned
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4 / Star. 12/16
Žádost po poskytnutí dotace k tlakové kanalizaci majitelům nemovitosti č. p. 232, Dubí Běhánky


428/15/2016

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
poskytnutí dotace na projektování a vybudování tlakové přečerpávací kanalizace majitelům
nemovitosti č. p. 232, Dubí - Běhánky, Vladimíru Fuchsovi, Aleně Fuchsové a Pavlíně
Vaňkové, a to v celkové výši 20 000,00 Kč.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4 / Star. 13/16
Žádost po poskytnutí dotace k tlakové kanalizaci majitelům nemovitosti č. p. 220/12,
Dubí - Běhánky


429/15/2016

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
poskytnutí dotace na projektování a vybudování tlakové přečerpávací kanalizace majitelům
nemovitosti č. p. 220/12, Dubí - Běhánky, Ing. Vítovi Střískovi a Ing. Lindě Střískové, a to
v celkové výši 20 000,00 Kč.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4 / TAJ 3/16
Notebook pro členy Rady města Dubí


430/15/2016

Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s pořízením 7 ks notebooků a příslušenství dle cenové nabídky v celkové hodnotě 124 340,Kč s DPH.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Konzultováno s: členové RM Dubí
Termín: ihned

4 / FO 32/16
Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10417/16/LCD


431/15/2016

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10417/16/LCD
b) pověřuje
starostu města Ing. Petra Pípala k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10417/16/LCD
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

Zápis č. 7 ze dne 21. 11. 2016 z jednání finančního výboru ZM Dubí


432/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 7 ze dne 21. 11. 2016 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Marcela Velcová, předsedkyně FV
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Zápis č. 16 ze dne 22. 11. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí


433/15/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 16 ze dne 22. 11. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Předkládá: Mgr. Petra Doubková, předsedkyně KV

V Dubí dne 23. 11. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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