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 8. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 12. 2015

Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 16. 12. 2015 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


205/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Květuše Koritková
p. Milan Pacner
p. Luboš Barták
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Mgr. Marie Struhová
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:


206/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
3/FO 52/15 – Rozpočtové opatření č. 70/2015
4/OŠ 10/15 - Žádost o prominutí části dluhu z.s. Květina
Zápis č. 7 ze dne 14. 12. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Program 8. jednání ZM Dubí


207/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Program jednání ZM v tomto znění:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Záměr zveřejnění – směna části pozemku města Dubí p.č. 402/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 30 m2 za část pozemku p.č. 401 (trvalý travní porost, zem. půdní fond)
o výměře 30 m2 oba k.ú. Běhánky
Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 413/1 (orná plocha, zem. půdní fond)
o výměře 106 m2 k.ú. Mstišov – místní komunikace III. třídy
Nabídka k odkoupení pozemků p.č. 24/64 o výměře 11 m2 a p.č. 24/65 o výměře 26 m2 oba
k.ú. Dubí u Teplic
Záměr zveřejnění – převod nemovitostí pozemků p.č. 470/5 (vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené nebo upravené) o výměře 76 m2 a p.č. 470/6 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 1.916 m2 oba k.ú. Mstišov
3. Rozpočtová opatření
4. Různé
Zápis č. 5 ze dne 25. 11. 2015 z jednání finančního výboru ZM
Návrh rozpočtu na rok 2016
Pravidla k poskytování a používání účelových finančních prostředků z FRB
Podmíněně přípustné využití území
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok
2016
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Kontrola usnesení


208/8/2015

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

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 70/15
Záměr zveřejnění – směna části pozemku města Dubí p.č. 402/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 30 m2 za část pozemku p.č. 401 (trvalý travní porost, zem. půdní
fond) o výměře 30 m2 oba k.ú. Běhánky


209/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 402/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 30 m2 k.ú. Běhánky ve vlastnictví města Dubí za část pozemku p.č. 401 (trvalý travní
porost, zem. půdní fond) o výměře 30 m2 k.ú. Běhánky ve vlastnictví manželů
Ing. Víta a Ing. Lindy Střískových, bytem XXX, Dubí 2.
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 71/15
Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 413/1 (orná plocha, zem. půdní fond)
o výměře 106 m2 k.ú. Mstišov – místní komunikace III. třídy


210/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 413/1 (orná půda, zem. půdní fond) o výměře 106 m2 k.ú.
Mstišov, ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu.
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 72/15
Nabídka k odkoupení pozemků p.č. 24/64 o výměře 11 m a p.č. 24/65 o výměře 26 m2
oba k.ú. Dubí u Teplic
2



211/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemků p.č. 24/64 o výměře 11 m2 a p.č. 24/65 o výměře 26 m2 (oba ostatní
plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí u Teplic od paní Heleny Porembové, bytem XXX,
Dubí za cenu 250,- Kč/m2. Návrh na vklad uhradí prodávající
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 73/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitostí pozemků p.č. 470/5 (vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 76 m2 a p.č. 470/6 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 1.916 m2 oba k.ú. Mstišov


212/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 470/5 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené
nebo upravené) o výměře 76 m2 a p.č. 470/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
1.916 m2 oba k.ú. Mstišov
b) schvaluje
udělení výjimky z Pravidel pro prodej nemovitého majetku města Dubí a s prodejem pozemku
p. č. 470/5 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 76 m2 a
pozemku p. č. 470/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1.916 m2 oba k. ú.
Mstišov za odhadní cenu.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3 / FO 52/15
Rozpočtové opatření č. 70/2015


213/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 70/2015 - Úprava rozpočtu technického odboru – přesuny
z neinvestiční na investiční položku, jedná se o opatření s vlivem na závazné ukazatele, ale
bez vlivu na příjmy a výdaje rozpočtu.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc prosinec 2015.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

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

K bodu č. 4 – Různé
Zápis č. 5 ze dne 25. 11. 2015 z jednání finančního výboru ZM


214/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 5 ze dne 25. 11. 2015 z jednání finančního výboru ZM
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Marcela Velcová, předseda FV
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4 / FO 50/15

Návrh rozpočtu na rok 2016


215/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
schodkový rozpočet města Dubí na rok 2016, ve výši příjmů 110.304 tis. Kč, výdajů 111.975
tis. Kč a financování 1.671 tis. Kč, přičemž schodek bude krytý uspořenými finančními
prostředky z minulých let
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, provést rozpis rozpočtu.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

4/FO 51/15
Pravidla k poskytování a používání účelových finančních prostředků z FRB


216/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
nová pravidla k poskytování a používání účelových finančních prostředků z FRB.

Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Termín: ihned
4 / SÚ 4/15
Podmíněně přípustné využití území


217/8/2015

Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s prodloužením souhlasu zastupitelstva města s umístěním dočasné stavby sedlovny a šatny
v areálu SAINT ANTHONY ve Mstišově o dva roky.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4 / OŠ 8/15
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na
rok 2016


218/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou
Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2016 mezi Městem Dubí a Pampeliškou, o.p.s., Ústecká 318,
403 23 Velké Březno, a to na dobu určitou do 31. 12. 2016. 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 2016.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned

4 / OŠ 9/15
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení


219/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání, v souladu s §33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, 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 vyjádření Úřadu práce
k jednotlivým žádostem.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned
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4/OŠ 10/15
Žádost o prominutí části dluhu z.s. Květina


220/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí
souhlasí
s prominutím části dluhu zájmového sdružení Květina ve výši 80.000,-Kč
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 1

(celkový počet: 17/21)

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

Zápis č. 7 ze dne 14. 12. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM


221/8/2015

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 7 ze dne 14. 12. 2015 z jednání kontrolního výboru ZM
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 17/21)

Předkládá: Tomáš Zíka, předseda KV

V Dubí dne 16. 12. 2015

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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