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Usnesení z 10. jednání Zastupitelstva města Dubí
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Usnesení z 10. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 6. 4. 2016 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


246/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Anna Gürtlerová
p. Petr Let
p. Bohuslav Janoušek
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Mgr. Marie Struhová
p. Milan Pacner
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 15 /21)

0 / OVV 6/16
Rezignace člena zastupitelstva, složení slibu nového člena zastupitelstva


247/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí
1. bere na vědomí
rezignaci člena zastupitelstva města Dubí pana Ing. Tomáše Sopera, nar. XXX
2. bere na vědomí
že člen zastupitelstva města Dubí pan Harald Wunder, nar. XXX složil slib ve smyslu § 69
odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
3. stanovuje
s účinností od 7. 4. 2016 měsíční odměnu nastupujícímu členovi zastupitelstva v souladu s
NAŘÍZENÍM VLÁDY č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v
platném znění a ve výši dle usnesení ZM č. 242/9/2016
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracoval: Bc. Jan Pšenička DiS., vedoucí OVV
Konzultováno s: Mgr. Radek Kindl, tajemník
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(celkový počet: 16 /21)
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Dodatečně předložené materiály:


248/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 2/16 - Žádost pana Michala Kozáka, bytem Karolíny Světlé 582, Dubí 1 o koupi
objektu (restaurace Sokolovna), U Hřiště 356, Dubí 1, na pozemku p. č. 655/3 a pozemek
p. č. 655/3 o výměře 1177 m2, zahrada – pozemek p. č. 670/2 o výměře 130m2, vše k. ú.
Dubí u Teplic – dle geometrického plánu č. 1185-934/2013 ze dne 16. 7. 2013
4/SD 3/16 – Integrovaný regionální operační program (IROP) – Technika pro
integrovaný záchranný systém
4/SD 4/16 – Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje – projekt
„Vzdělávání a příprava malých hasičů“
4/star. 7/16 – Prodej ojetého služebního vozu ŠKODA OCTAVIA
4/star. 8/16 – Střední škola sociální Perspektiva a Vyšší odborná, s.r.o.
4/OVV 10/16 – Jmenování člena Rady města Dubí
4/OVV 11/16 – Změny v kontrolním výboru ZM Dubí
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 16 /21)

Program 10. jednání ZM Dubí


249/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Program jednání ZM v tomto znění:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Vyřazení nedokončené investice z majetku města (TO 11/16)
Prodej části pozemku p. č. 654/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 12/16)
Prodej části pozemku p. č. 1419/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 13/16)
Prodej pozemků p. č. 470/5 a 470/6 k. ú. Mstišov (TO 14/16)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 330/28 k. ú. Běhánky (TO 15/16)
Žádost o stanovisko k povolení hornické činnosti, k povolení umístění stavby separační linky
pískové suroviny, včetně souvisejících objektů a k povolení umístění stavby usazovací nádrže
„Cínovec odkaliště“ (TO 16/16)
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 331/1, 331/3 a 565/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO
17/16)
Odkoupení pozemku p. č. 273/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 18/16)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 697/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 19/16)
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Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 372 k. ú. Běhánky (TO 20/16)
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 611/1 a p. č. 612/4 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 21/16)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 440/3 k. ú. Cínovec (TO 22/16)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 884/3 k. ú. Dubí u Teplic (TO 23/16)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 204/1 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 24/16)
Zrušení směrnice č. 05/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb. (TO 25/16)
Změna pravidel pro prodej pozemků ve vlastnictví města Dubí (TO 26/16)
3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 15/2016 (FO 3/16)
Rozpočtové opatření č. 17/2016 (FO 4/16)
Rozpočtové opatření č. 18/2016 (FO 5/16)
Rozpočtové opatření č. 19/2016 (FO 7/16)
Rozpočtové opatření č. 20/2016 (FO 8/16)
Rozpočtové opatření č. 21/2016 (FO 11/16)
Rozpočtové opatření č. 22/2016 (FO 12/16)
4. Různé
Rozpočtový výhled města Dubí na roky 2017 - 2019 (FO 6/16)
Zřizovací listina Základní školy Dubí 1 (FO 9/16)
Úvěr od České spořitelny (FO 10/16)
Smlouva na dodávku služeb a výkonů – letecké snímkování k. ú. Města Dubí (TAJ 2/16)
Investiční záměr „Výstavba splaškové kanalizace Dubí – Běhánky“ (SD 2/16)
MAS CÍNOVECKO o.p.s. – žádost o poskytnutí zápůjčky na předfinancování projektu „MAP
ORP Teplice“ (star. 5/16)
Zúžení CHLÚ Proboštov (star. 6/16)
Podmíněně přípustné využití území (SÚ 1/16)
Podmíněně přípustné využití území (SÚ 2/16)
Schválení zadání 4. změny Územního plánu Dubí (SÚ 3/16)
Podmíněně přípustné využití území (SÚ 4/16)
Nákup služebního automobilu MěÚ FORD Tourneo Connect (OVV 7/16)
Nákup výjezdového automobilu SDH Renault MASTER Combi – 9 míst (OVV 8/16)
Nákup dodávkového automobilu SDH Renault MASTER Furgon (OVV 9/16)
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení (OŠ 2/16)
Žádost Českojiřetínského spolku o partnerství v projektu „Krušnohorské noviny“, spojený
s žádostí o finanční příspěvek pro rok 2016 ve výši 50 000,00 Kč (MKZ 2/16)
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2016 (MKZ 3/16)
Zápis č. 9 ze dne 15. 02. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Zápis č. 10 ze dne 21. 03. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Kontrola usnesení


250/10/2016

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 2/16
Žádost pana Michala Kozáka, bytem Karolíny Světlé 582, Dubí 1 o koupi objektu
(restaurace Sokolovna), U Hřiště 356, Dubí 1, na pozemku p. č. 655/3 a pozemek p.
č.655/3 o výměře 1177 m2, zahrada – pozemek p. č. 670/2 o výměře 130m2, vše k. ú. Dubí
u Teplic – dle geometrického plánu č. 1185-934/2013 ze dne 16. 7. 2013.


251/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
prodej objektu ( restaurace Sokolovna ), U Hřiště 356, Dubí 1, na pozemku p. č. 655/3
a pozemek p. č. 655/3 o výměře 1177 m2, zahrada – pozemek p. č. 670/2 o výměře 130m2, vše
k. ú. Dubí u Teplic – dle geometrického plánu č. 1185-934/2013.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 16 /21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Lenka Slámová, referent TO – správy majetku
Termín: ihned
2/TO 11/16
Vyřazení nedokončené investice z majetku města


252/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s vyřazením nedokončené investice (PD k akci „Dům s pečovatelskou službou – Barborka
v Dubí 3“) z majetku města.
Pro: 16 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 16 /21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Zdeňka Mrvová, referent TO
Termín: ihned
2/TO 12/16
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Prodej části pozemku p. č. 654/1 k. ú. Dubí u Teplic


253/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 654/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 75 m2 k. ú. Dubí u Teplic za
cenu 250 Kč/m2 manželům Petrovi a Pavlíně Fabiánovým, bytem XXX (dle geometrického
plánu č. 1261-16019/2016 ze dne 11. 02. 2016)
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 13/16
Prodej části pozemku p. č. 1419/1 k. ú. Dubí u Teplic


254/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1419/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 20 m2
k. ú. Dubí u Teplic za cenu 250 Kč/m2 Vladimíru Opatrnému, bytem XXX (dle
geometrického plánu č. 1259-418/2016 ze dne 05. 02. 2016).
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 14/16
Prodej pozemků p. č. 470/5 a 470/6 k. ú. Mstišov


255/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej 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 k. ú.
Mstišov za odhadní cenu 86.930,- Kč (odhad č. 1100/35/16 ze dne 20. 03. 2016) TJ zdravotně
postižených Nola Teplice, Jaselská 355, Řetenice, 415 03 Teplice, IČ 46071423.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 15/16
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 330/28 k. ú. Běhánky


256/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 330/28 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 42 m 2
k. ú. Běhánky.
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 16/16
Žádost o stanovisko k povolení hornické činnosti, k povolení umístění stavby separační
linky pískové suroviny, včetně souvisejících objektů a k povolení umístění stavby
usazovací nádrže „Cínovec odkaliště“


257/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
povolení hornické činnosti na výhradním ložisku Cínovec – odkaliště dle podmínek
stanovených Územně plánovací dokumentací pro plochy smíšené výrobní 1Z3
b) schvaluje
povolení umístění a stavbu separační linky pískové suroviny včetně souvisejících objektů a
ploch, včetně uzavření dohody o způsobu přepravy a zabezpečení nákladu, a to v souladu se
závaznými podmínkami Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 7. 10. 2015,
č. j. 45962/ENV/15
c) schvaluje

povolení umístění a stavbu usazovací nádrže.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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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 10. jednání Zastupitelstva města Dubí

6. 4. 2016

2/TO 17/16
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 331/1, 331/3 a 565/1 k. ú. Dubí u Teplic


258/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 331/1 (ostatní plocha, zeleň), část pozemku
p. č. 331/3 (ostatní plocha, zeleň) a část pozemku p. č. 565/1 (ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha) o celkové výměře cca 4.870 m2 k. ú. Dubí u Teplic. Jako podklad pro
zveřejnění bude vyhotoven geometrický plán na rozdělení těchto pozemků. Cena GP bude
zahrnuta do ceny pozemků. Podmínkou prodeje pozemku bude závazek kupujícího uhradit
2/3 nákladů na zhotovení budoucí komunikace dle Územní studie Dubí – západ, spojující
pozemky na p. č. 413/3 (Výsluní) k. ú. Mstišov a p. č. 452/1 (ul. Ruská) k. ú. Dubí.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 18 /21)

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

2/TO 18/16
Odkoupení pozemku p. č. 273/1 k. ú. Dubí-Bystřice


259/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemku p. č. 273/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 1.004 m 2 k. ú.
Dubí-Bystřice od Státního statku Jeneč s .p. v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6,
Řepy za cenu 65.000,- Kč. Návrh na vklad uhradí město Dubí.
Pro: 18

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 19/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 697/1 k. ú. Dubí-Bystřice


260/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 697/1 (vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené nebo upravené) o výměře 8 m2 k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 3

nehlasoval: 0

(celkový počet: 18 /21)

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

2/TO 20/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 372 k. ú. Běhánky


261/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 372 (trvalý travní porost, zemědělský půdní
fond) o výměře cca 1.200 m2 k. ú. Běhánky.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 18 /21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
2/TO 21/16
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 611/1 a p. č. 612/4 k. ú. Dubí-Bystřice


262/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 611/1 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond)
o výměře 1.484 m2 a pozemek p. č. 612/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 223 m2 oba
k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 18

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 22/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 440/3 k. ú. Cínovec


263/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
stahuje
předložený materiál ke zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 440/3 (trvalý travní
porost, zemědělský půdní fond) o výměře cca 3.323 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 18 /21)

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

2/TO 23/16
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 884/3 k. ú. Dubí u Teplic


264/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 884/3 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 260 m2 k. ú.
Dubí u Teplic.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 18 /21)

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

2/TO 24/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 204/1 k. ú. Dubí-Pozorka


265/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 204/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o
výměře 132 m2 k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
9

(celkový počet: 18 /21)
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2/TO 25/16
Zrušením směrnice č. 05/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo
režim zákona č. 137/2006 Sb.


266/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
se zrušením směrnice č. 05/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 18 /21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Zdeňka Mrvová, referent TO
Termín: ihned

2/TO 26/16
Změna pravidel pro prodej pozemků ve vlastnictví města Dubí


267/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) revokuje
usnesení č. 301/10/2008 bod 2) ze dne 03. 04. 2008
b) schvaluje
předložená pravidla pro prodej nemovitého majetku (pozemků) ve vlastnictví města Dubí.
Pro: 18 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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(celkový počet: 18 /21)
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K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3 / FO 3/16
Rozpočtové opatření č. 15/2016


268/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 15/2016 ve výši 350 tis. Kč – poskytnutí zápůjčky MAS
CÍNOVECKO o. p. s. na předfinancování projektu „MAP ORP Teplice“
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc březen 2016.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 18 /21)

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

3 / FO 4/16
Rozpočtové opatření č. 17/2016


269/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 17/2016 ve výši 280 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor
vnitřních věcí na pořízení nového služebního vozidla – přímá platba + 8 splátek na rok 2016
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc duben 2016.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19 /21)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Bc. Jan Pšenička DiS., vedoucí OVV
Termín: ihned
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3 / FO 5/16
Rozpočtové opatření č. 18/2016


270/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 18/2016 ve výši 590 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor
vnitřních věcí na pořízení nového výjezdového služebního vozidla SDH (přímá platba + 8
splátek na rok 2016) a dodávkového automobilu SDH (přímá platba + 8 splátek na rok 2016)
v celkové částce 590.000,- Kč
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc duben 2016.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19 /21)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Bc. Jan Pšenička DiS., vedoucí OVV
Termín: ihned

3 / FO 7/16
Rozpočtové opatření č. 19/2016


271/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 19/2016 ve výši 102,85 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor
vnitřních věcí – Smlouva na dodávku služeb a výkonů – letecké snímkování k. ú. Města Dubí
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc duben 2016.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19 /21)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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3 / FO 8/16
Rozpočtové opatření č. 20/2016


272/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 20/2016 ve výši 50 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 7 MKZ –
Poskytnutí finančního příspěvku Českojiřetínskému spolku na částečné pokrytí nákladů na
vybavení kanceláře
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc duben 2016.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19 /21)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Termín: ihned

3 / FO 11/16
Rozpočtové opatření č. 21/2016


273/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
b) schvaluje
rozpočtové opatření č. 21/2016 ve výši 70 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor na rekonstrukci vnitřních a vnějších vchodových dveří do budovy MěÚ
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc duben 2016.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19 /21)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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3 / FO 12/16
Rozpočtové opatření č. 22/2016


274/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 22/2016 ve výši 1.157,29 tis. Kč. - daň z příjmů právnických osob za
obce. Jedná se o formální rozpočtovou změnu bez dopadu na hospodaření města.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc duben 2016.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19 /21)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
K bodu č. 4 – Různé
4 / FO 6/16
Rozpočtový výhled města Dubí na roky 2017 - 2019


275/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
rozpočtový výhled města Dubí na roky 2017 – 2019.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19 /21)

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

4 / FO 9/16
Zřizovací listina Základní školy Dubí 1


276/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
zřizovací listinu příspěvkové organizace ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, Dubí 1
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, připravit Zřizovací listinu ZŠ Dubí 1
k podpisu.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19 /21)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
14
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4 / FO 10/16
Úvěr od České spořitelny


277/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
přijetí úvěru od České spořitelny a. s,, ve výši 15.000 tis. Kč na financování projektu „Dubí –
Běhánky – výstavba splaškové kanalizace“ (Smlouva o úvěru č. 10417/16/LCD)
b) pověřuje
Ing. Petra Pípala, starostu města, podepsat Smlouvu o úvěru č. 10417/16/LCD.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19 /21)

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

4 / TAJ 2/16
Smlouva na dodávku služeb a výkonů – letecké snímkování k.ú. Města Dubí


278/10/2016

Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s pořízením leteckého snímkování dle cenové nabídky poskytovatele firmy JAS AIR spol.
s.r.o. a uzavřením Smlouvy na dodávku služeb a výkonů.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19 /21)

Zpracoval: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4 / SD 2/16
Investiční záměr „Výstavba splaškové kanalizace Dubí – Běhánky“


279/10/2016

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Investiční záměr „Výstavba splaškové kanalizace Dubí – Běhánky a jeho zařazení do
investičního plánu města pro roky 2016-2017.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
15
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4 / SD 3/16
Integrovaný regionální operační program (IROP) – Technika pro integrovaný
záchranný systém


280/10/2016

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. Podání projektové žádosti na hasičskou techniku do programu IROP.
2. Podíl spolufinancování ve výši 10 % způsobilých výdajů projektu.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracoval: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
4 / SD 4/16
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje – projekt „Vzdělávání
a příprava malých hasičů“
 281/10/2016
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávání a příprava mladých hasičů“ z Programu 2016
pro poskytování dotací Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši
30% z celkových uznatelných nákladů projektů.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracoval: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
4 / star. 5/16
MAS CÍNOVECKO o. p. s. – žádost o poskytnutí zápůjčky na předfinancování projektu
„MAP ORP Teplice“


282/10/2016

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
poskytnutí zápůjčky Místní akční skupině CÍNOVECKO o. p. s. na předfinancování projektu
„Místní akční plán vzdělávání pro ORP Teplice“, a to v celkové výši 350 000,- Kč
2. schvaluje
Smlouvu o zápůjčce pro MAS CÍNOVECKO o. p. s.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
16
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4 / star. 6/16
Zúžení CHLÚ Proboštov


283/10/2016

Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
se zadáním projektových prací a provedením veškerých dalších úkonů pro zúžení Chráněného
ložiskového území Proboštov mimo zastavěnou část města Dubí.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracoval a předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
4 / star. 7/16
Prodej ojetého služebního vozu ŠKODA OCTAVIA


284/10/2016

Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s prodejem ojetého služebního vozu ŠKODA OCTAVIA za minimální částku 82.000,-Kč
stanovenou na základě znaleckého posudku č. 0702/001/16 ze dne 05. 02. 2016.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracoval: Bc. Jan Pšenička DiS., vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
4 / star. 8/16
Střední škola sociální Perspektiva a Vyšší odborná, s.r.o.


285/10/2016

Zastupitelstvo města po projednání
rozhodlo
o odstoupení od smlouvy kupní, uzavřené dne 06. 06. 2011 s kupujícím, kterým je Střední
škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o., IČ: 25023306, se sídlem Mírová
218/6, 417 03 Dubí, kde vlastnické právo kupujícího k nemovitostem, které byly touto
smlouvou převáděny je v současné době zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP
Teplice na LV číslo 1988 pro katastrální území Dubí-Pozorka, a to z důvodu sjednaného jako
důvod pro odstoupení v článku IV. Smlouvy kupní, tedy pro porušení povinnosti zajistit v
budově č. p. 218 po dobu 10 let školní výuku v souladu s obecně závaznými předpisy.
Z uvedeného důvodu Město Dubí od této kupní smlouvy odstupuje.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4 / SÚ 1/16

Podmíněně přípustné využití území


286/10/2016

Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s prodloužením doby trvání dočasné stavby „Areálu chovu koní“ na pozemku p. č. 435 v k. ú.
Mstišov do 6. 8. 2018.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4 / SÚ 2/16
Podmíněně přípustné využití území


287/10/2016

Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s prodloužením doby trvání dočasné stavby „Areálu chovu koní“ na pozemcích p. č. 425
a 429 v k. ú. Mstišov do 30. 3. 2018.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4 / SÚ 3/16
Schválení zadání 4. změny Územního plánu Dubí


288/10/2016

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zadání 4. změny Územního plánu Dubí.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4 / SÚ 4/16

Podmíněně přípustné využití území


289/10/2016

Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s prodloužením doby trvání dočasné stavby „Areálu chovu koní“ na části pozemků p. č. 336,
338/2 a 337/1 v k. ú. Běhánky do 20. 6. 2018.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4 / OVV 7/16
Nákup služebního automobilu MěÚ FORD Tourneo Connect


290/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s nákupem služebního automobilu Ford Tourneo Connect v celkové výši 609.629,- Kč, dle
přiložené nabídky a návrhu financování.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracoval: Bc. Jan Pšenička DiS., vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned

4 / OVV 8/16
Nákup výjezdového automobilu SDH Renault MASTER Combi - 9 míst


291/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s nákupem výjezdového automobilu Renault MASTER Combi - 9 míst v celkové výši
731.323,- Kč vč. DPH, dle přiložené nabídky a návrhu financování.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Bc. Jan Pšenička DiS., vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned
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(celkový počet: 19/21)

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 10. jednání Zastupitelstva města Dubí

6. 4. 2016

4 / OVV 9/16
Nákup dodávkového automobilu SDH Renault MASTER Furgon


292/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s nákupem výjezdového automobilu Renault MASTER Furgon v celkové výši 557.571,90 Kč
vč. DPH, dle přiložené nabídky a návrhu financování.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracoval: Bc. Jan Pšenička DiS., vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned

4 / OŠ 2/16
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení


293/10/2016

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: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned
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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 10. jednání Zastupitelstva města Dubí

6. 4. 2016

4 / MKZ 2/16
Žádost Českojiřetínského spolku o partnerství v projektu „Krušnohorské noviny“,
spojený s žádostí o finanční příspěvek pro rok 2016 ve výši 50 000,00 Kč.


294/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
poskytnutí individuální dotace na částečné pokrytí nákladů vybavení kanceláře (PC, tiskárna,
diktafon, fotoaparát) ve výši 50 000,00 Kč
b) ukládá
Anně Gürtlerové, vedoucí MKZ, vypracovat smlouvu o poskytnutí individuální dotace
Českojiřetínskému spolku k podpisu starostovi města a následně předat FO k platbě.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Zpracoval: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned

4 / MKZ 3/16
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2016.


295/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací dle předloženého návrhu
b) ukládá
Anně Gürtlerové, vedoucí MKZ, vypracovat smlouvy o poskytnutých neinvestičních dotací
žadatelům a následně předat FO k proplacení.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned
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(celkový počet: 19/21)

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 10. jednání Zastupitelstva města Dubí

6. 4. 2016

Zápis č. 9 ze dne 15. 2. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí


296/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 9 ze dne 15. 2. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Předkládá: Tomáš Zíka, předseda KV

Zápis č. 10 ze dne 21. 3. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí


297/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 10 ze dne 21. 3. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí.
Pro: 19 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet: 19/21)

Předkládá: Tomáš Zíka, předseda KV

4 / OVV 10/16
Jmenování člena Rady města Dubí


298/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
jmenuje
člena Rady města Dubí pana Tomáše Zíku, nar. XXX s účinností od 6. 4. 2016.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Bc. Jan Pšenička DiS., vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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(celkový počet: 19/21)

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 10. jednání Zastupitelstva města Dubí

6. 4. 2016

4 / OVV 11/16
Změny v kontrolním výboru ZM Dubí


299/10/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) odvolává z funkce předsedy kontrolního výboru ZM Dubí pana Tomáše Zíku,
nar. XXX
a
jmenuje do funkce předsedy kontrolního výboru ZM Dubí pí Mgr. Petru Doubkovou,
nar. XXX
b) odvolává člena kontrolního výboru ZM Dubí pí. Mgr. Petru Doubkovou, nar. XXX
a
jmenuje člena kontrolního výboru ZM Dubí pana Tomáše Zíku, nar. XXX
vše s účinností od 6. 4. 2016.
Pro: 19

proti:

zdržel se:

nehlasoval:

(celkový počet: 19/21)

Zpracoval: Bc. Jan Pšenička DiS., vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

V Dubí dne 6. 4. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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