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 26. jednání Zastupitelstva města Dubí

13. 12. 2017

Usnesení z 26. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 13. 12. 2017 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


629/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Mgr. Marie Struhová
p. Luboš Barták
pí Helena Vengrynská
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Alena Dvořáková
pí Anna Gürtlerová
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /21)

Dodatečně předložené materiály:


630/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
3/FO 32/17 - Rozpočtové opatření č. 67/2017
4/MP 3/17 - Prodej dvou služebních vozidel Škoda Fabia a jedné Škody Roomster
4/OVV 18/17 – Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM
Zápis č. 11 ze dne 11. 12. 2017 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Program 26. jednání ZM Dubí


631/26/2017

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Odpis pohledávek zemřelých nájemců v částce 1 843 439,99 Kč (TO 65/17)
Zveřejnění záměru prodat pozemek st. p. č. 431 k. ú. Cínovec (součástí pozemku je stavba č.p. 299)
(TO 66/17)
Zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 93, p. č. 431, 432 k. ú. Cínovec (TO 67/17)
Prodej části pozemku p. č. 478/1 k. ú. Mstišov (TO 68/17)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 64/2017 (FO 28/17)
Rozpočtové opatření č. 65/2017 (FO 29/17)
Rozpočtové opatření č. 66/2017 (FO 31/17)

4. Různé
Prodloužení termínu čerpání zápůjčky (FO 26/17)
Návrh rozpočtu na rok 2018 (FO 27/17)
Úvěr od Komerční banky (FO 30/17)
Nové místo poskytovaného vzdělávání Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
a Dodatek ke zřizovací listině (OŠ 9/17)
Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020
u příspěvkových organizací (OŠ 10/17)
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2018
(OŠ 11/17)
Opatření obecné povahy (OŠ 12/17)
Zavedení svozu a využití separovaného odpadu (papíru a plastů) v duo nádobách (TO 69/17)
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Kontrola usnesení


632/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /21)

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 65/17
Odpis pohledávek zemřelých nájemců


633/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s odpisem pohledávek zemřelých nájemců, kde dlužná částka činí 186 665,15 Kč a příslušenství
činí 1 656 774,84 Kč.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Lenka Slámová, referent TO – správy majetku
Termín: ihned

2/TO 66/17
Zveřejnění záměru prodat pozemek st. p. č. 431 k. ú. Cínovec (součástí pozemku je stavba
č.p. 299)


634/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek st. p. č. 431 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
100 m2 k. ú. Cínovec, součástí pozemku je stavba č.p. 299.
Pro:16 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 67/17
Zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 93, p. č. 431, 432 k. ú. Cínovec


635/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 93 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 144 m2,
p. č. 431 o výměře 229 m2 a p. č. 432 o výměře 358 m2 (oba zahrada) vše k. ú. Cínovec.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 68/17
Prodej části pozemku p. č. 478/1 k. ú. Mstišov


636/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 198 m2 k. ú. Mstišov dle
geometrického plánu č. 590-23/2017 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku
č. 1368/117/17 celkem 30.490,- Kč + 21 % DPH (v případě, že pozemek podléhá daňové
povinnosti) do společného jmění manželů Bc. J. D., bytem XXX a Ing. P. D., bytem XXX a
uzavření kupní smlouvy č. 413/2017. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

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 28/17
Rozpočtové opatření č. 64/2017


637/26/2017

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 64/2017 ve výši 3.601,57 tis. Kč – Přijatá dotace od MZE na akci „Výstavba
splaškové kanalizace Dubí – Běhánky“
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc prosinec 2017.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

3 / FO 29/17
Rozpočtové opatření č. 65/2017


638/26/2017

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 65/2017 ve výši 804 tis. Kč – Přijatá další část dotace v rámci Operačního
programu Zaměstnanost určené na financování projektu Města Dubí „Šance pro každého“
b) pověřuje
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc prosinec 2017.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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3 / FO 31/17
Rozpočtové opatření č. 66/2017


639/26/2017

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 66/2017 ve výši 577,89 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 8 Dotace - Zřízení
věcného břemene na kanalizaci v komunikaci SÚS ÚK
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc prosinec 2017.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

3 / FO 32/17
Rozpočtové opatření č. 67/2017


640/26/2017

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 67/2017 ve výši 11,58 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor OŠ - výdaje
spojené s poskytnutou dotací na terénní pracovnici města Dubí
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc prosinec 2017.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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K bodu č. 4 – Různé
4 / FO 26/17
Prodloužení termínu čerpání zápůjčky


641/26/2017

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
pí J. D. prodloužení termínu čerpání zápůjčky z FRB do 31.12.2018
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě č. 87/2017.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Termín: ihned
Zápis č. 11 ze dne 11. 12. 2017 z jednání finančního výboru ZM Dubí


642/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 11 ze dne 11. 12. 2017 z jednání finančního výboru ZM Dubí.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Předkládá: Ing Marcela Velcová, předsedkyně FV
4 / FO 27/17
Návrh rozpočtu na rok 2018


643/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
navýšení výdajů rozpočtu o 3.950 tis. Kč (navýšení cen u Marius Pedersen – 700 tis. Kč, projekt
„Šance pro každého“ – 3.250 tis. Kč) a navýšení příjmů o 3.250 tis. Kč (příjmy k projektu „Šance
pro každého“).
b) schvaluje
schodkový rozpočet města Dubí na rok 2018, ve výši příjmů 128.993 tis. Kč, výdajů 138.543,44 tis.
Kč a financování 9.550,44 tis. Kč, přičemž schodek bude krytý uspořenými finančními prostředky
z minulých let.
c) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, provést rozpis rozpočtu.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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4 / FO 30/17
Úvěr od Komerční banky


644/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
schválení smlouvy o revolvingovém úvěru č. 99019444986 od Komerční banky a. s,, na částku
18.000 tis. Kč na předfinancování dotačního projektu „Komunitní centrum Dubí“.
b) pověřuje
Ing. Petra Pípala, starostu města, podepsat Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99019444986.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

4 / MP 3/17
Prodej dvou služebních vozidel Škoda Fabia a jedné Škody Roomster


645/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej služebních vozidel Škoda Fabia reg. zn. 4U69793, Škoda Fabia reg. zn. 4U69792 a Škoda
Roomster reg. zn. 4U69794 za cenu stanovenou znalcem.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

Stránka 8 z 12

(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 26. jednání Zastupitelstva města Dubí

13. 12. 2017

4 / OŠ 9/17
Nové místo poskytovaného vzdělávání Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres
Teplice a Dodatek ke zřizovací listině


646/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. souhlasí
s tím, aby bývalá budova Městského kulturního zařízení na adrese Školní náměstí 588, Dubí 1 byla
novým místem poskytovaného vzdělávání Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres
Teplice s účinností k 1. 1. 2018,
2. schvaluje
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
s účinností k 1. 1. 2018.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Termín: ihned
4 / OŠ 10/17
Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 u
příspěvkových organizací


647/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. bere na vědomí
zveřejnění návrhu rozpočtu příspěvkovými organizacemi na svých internetových stránkách s tím, že
návrh rozpočtu za zřizovatele na rok 2018 koresponduje s návrhem rozpočtu na rok 2018
předkládaný finančním odborem za Město,
2. schvaluje
návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 a 2020 u příspěvkových organizací:
MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÉ ŠKOLY CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřské školy U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 - MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
Základní umělecké školy, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvkové organizace.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Termín: ihned
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4 / OŠ 11/17
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok
2018


648/26/2017

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 2018 mezi Městem Dubí a Pampeliškou, o.p.s., Ústecká 318, 403 23
Velké Březno, a to na dobu určitou do 31.12.2018. Dotace bude poskytnuta ve výši 190 000,- 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 2018.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

4 / OŠ 12/17
Opatření obecné povahy


649/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s podáním žádosti o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Termín: ihned
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4/OVV 18/17
Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM


650/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání:
a) stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce /dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků/ odměny za měsíc
v následujících částkách takto:
1/
2/
3/
4/
5/

místostarosta
člen rady
předseda výboru/komise
člen výboru/komise
člen ZM bez dalších funkcí

30.000,- Kč
7.380,- Kč
3.690,- Kč
3.075,- Kč
1.845,- Kč

Odměna bude poskytována s účinností ode dne 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena ZM bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.
V případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako
souhrn odměn za výkon funkcí člena rady města a předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města
a předsedy nebo člena komise rady města.
b) rozhoduje
v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), § 84 odst.2v, o výši měsíčních odměn
fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce člena výboru ZM takto:
měsíční odměna člena výboru: 800,- Kč.
Pokud jsou členy výborů zaměstnanci Města Dubí, výše uvedené odměny se na ně nevztahují.
Vše výše uvedené s účinností od: 1. 1. 2018.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned
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(celkový počet:
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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 26. jednání Zastupitelstva města Dubí

13. 12. 2017

4/TO 69/17
Zavedení svozu a využití separovaného odpadu (papíru a plastů) v duo nádobách


651/26/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zavedení svozu papíru a plastů v duo nádobách ve městě Dubí.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Termín: ihned

V Dubí dne 13. 12. 2017

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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