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 22. jednání Zastupitelstva města Dubí

28. 06. 2017

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 28. 06. 2017 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


544/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Anna Gürtlerová
pí Alena Dvořáková
p. Harald Wunder
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Iva Vašková
p. Tomáš Zíka
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Dodatečně předložené materiály:


545/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/ TO 35/17 - Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 232/1, 232/3 a části
pozemků 1141/2, 1150 k. ú. Cínovec
2/ TO 36/17 – Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 310, p. č. 311, p. č. 313/1 a
p. č. 317/2
k. ú. Cínovec
2/ TO 37/17 – Odkoupení části pozemku p. č. 364/5 k. ú. Běhánky
2/ TO 38/17 – Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 354/8, p. č. 354/11, p. č. 354/15,
p. č. 635, p. č. 636, p. č. 638 a p. č. 642/1 k. ú. Dubí-Bystřice
2/ TO 39/17 – Odkoupení pozemků p. č. 243, 273/4, 634/24 k. ú. Dubí-Bystřice
3 / FO 14/17 – Rozpočtové opatření č. 39/2017
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3 / FO 15/17 – Rozpočtové opatření č. 41/2017
4 / OVV 12/17 – JSDH – nákup přívěsu VZ 41 Expres B2
4 / TO 40/17 – Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení
termínu
4 / TO 41/17 – Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování
mezd zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení
termínu
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Program 22. jednání ZM Dubí


546/22/2017

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

Program :
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Bezúplatný převod části pozemku p. č. 525/2 a pozemku p. č. 549 k. ú. Dubí u Teplic z
vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (TO 26/17)
Revokace usnesení č. 526/21/2017 ze dne 03.05.2017 a prodej části pozemku p. č. 485
k. ú. Mstišov (TO 27/17)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky (TO 28/17)
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 271, 273/1, 273/3, 273/5 a 634/25 k. ú. DubíBystřice
(TO 29/17)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 168/1 k. ú. Cínovec (TO 30/17)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1170 k. ú. Cínovec (TO 31/17)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 647/1 a pozemek p. č. 648 k. ú. Dubí-Bystřice
(TO 32/17)
Vilová čtvrť Sportovní I a II – Smlouvy o budoucí darovací smlouvě (TO 33/17)
Prodej pozemků p. č. 457/1, 453/8, 458/1, 459, 460 k. ú. Mstišov („Barborka“) (TO 34/17)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 34/2017 (FO 12/17)
Rozpočtové opatření č. 35/2017 (FO 13/17)

4. Různé
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení (OŠ 7/17)
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Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Dubí (TAJ 1/17)

Plán odpadového hospodářství města Dubí (TO 25/17)
Podmíněně přípustné využití území (SÚ 3/17)
Podmíněně přípustné využití území (SÚ 4/17)
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Dubí pro rok 2017 (MKZ 2/17)
Zápis č. 20 ze dne 19. 06. 2017 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

(celkový počet:

15 /21)

Kontrola usnesení


547/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 26/17
Bezúplatný převod části pozemku p. č. 525/2 a pozemku p. č. 549 k. ú. Dubí u Teplic
z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


548/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
bezúplatný převod části pozemku p. č. 525/2 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře 85 m2 dle GP č. 1286-464/2016 a pozemku p. č. 549 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 1.017 m2 oba k. ú. Dubí u Teplic do vlastnictví Města Dubí
od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
b) schvaluje
znění
předložené
Smlouvy
o
bezúplatném
převodu
vlastnického
práva
č. 4/17/4120, včetně její doložky.
Pro: 15 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 27/17
Revokace usnesení č. 526/21/2017 ze dne 03.05.2017 a prodej části pozemku p. č. 485 k.
ú. Mstišov


549/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) revokuje
usnesení č. 526/21/2017 ze dne 03.05.2017
b) schvaluje
prodej části pozemku p. č. 485 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 9 m2 k. ú.
Mstišov dle GP č. 593-21/2017 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku
č. 1273/22/17 celkem 3.150,- Kč do společného jmění manželů H. a P.F., bytem XXX. Návrh
na vklad hradí kupující.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

2/TO 28/17
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky


550/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 (trvalý travní porost) o výměře cca
1.045 m2 k. ú. Drahůnky.
Pro: 15 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 29/17
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 271, 273/1, 273/3, 273/5 a 634/25
k. ú. Dubí-Bystřice


551/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 271 o výměře 164 m2, p. č. 273/1 o výměře 1.004 m2,
p. č. 273/3 o výměře 147 m2, p. č. 273/5 o výměře 10 m2 (vše ostatní plocha, manipulační
plocha) a pozemek p. č. 634/25 o výměře 10 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) vše k. ú DubíBystřice.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

2/TO 30/17
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 168/1 k. ú. Cínovec


552/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 168/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře
1.905 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 15 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 31/17
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1170 k. ú. Cínovec


553/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1170 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 190 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

2/TO 32/17
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 647/1 a pozemek p. č. 648
k. ú. Dubí-Bystřice


554/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 535 m2 a pozemek p. č. 648 (vodní plocha, vodní nádrž umělá)
o výměře 243 m2 k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 15 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 33/17

Vilová čtvrť Sportovní I a II – Smlouvy o budoucí darovací smlouvě


555/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 174/2017 na pozemek p. č. 331/1
k. ú. Běhánky, včetně místní komunikace a související technické infrastruktury realizované
v rámci akce „Vilová čtvrť Sportovní, k. ú. Běhánky 1. etapa“ s panem Š. K., bytem XXX a
manželi J. a J. S., bytem XXX
b) schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 175/2016 na část pozemku p. č. 332/1
k. ú. Běhánky, včetně místní komunikace a související technické infrastruktury realizovanou
v rámci akce „Vilová čtvrť Sportovní, k. ú. Běhánky 2. etapa“ na pozemku p. č. 332/1
k. ú. Běhánky s paní P. B., bytem XXX a manželi J. a J. S., bytem XXX.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

2/TO 34/17
Prodej pozemků p. č. 457/1, 453/8, 458/1, 459, 460 k. ú. Mstišov („Barborka“)


556/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemků p. č. 457/1 (zahrada) o výměře 1.019 m2, p. č. 453/8 (orná půda) o výměře
73 m2, p. č. 458/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 10.521 m2, p. č. 459
(zahrada) o výměře 1.588 m2 a p. č. 460 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 866 m2 k. ú.
Mstišov za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckých posudků č. 1303/52/17 a č. 1321/70/17
celkem 2.586.400,- Kč + 21 % DPH (v případě, že pozemek podléhá daňové povinnosti) do
podílového spoluvlastnictví panu L. P., bytem XXX – spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 a
panu A. V. bytem XXX – spoluvlastnický podíl ve výši 2/3. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 15 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 35/17
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 232/1, 232/3 a části pozemků 1141/2, 1150
k. ú. Cínovec


557/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 232/1 (trvalý travní porost) o výměře
cca 3.992 m2, část pozemku p. č. 232/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 91 m2, část
pozemku
p. č. 232/3 (trvalý travní porost) o výměře cca 967 m2, část pozemku p.
č. 232/3 (trvalý travní porost) o výměře cca 67 m2, část pozemku p. č. 1141/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře cca 3 m2 a část pozemku p. č. 1150 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca
88 m2 vše k. ú. Cínovec dle návrhu GP č. 469-493/2017.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

2/TO 36/17
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 310, p. č. 311, p. č. 313/1 a p. č. 317/2 k. ú.
Cínovec


558/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 310 (trvalý travní porost) o výměře cca 372 m2,
p. č. 311 (trvalý travní porost) o výměře cca 215 m2, p. č. 313/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře cca 30 m2 a p. č. 317/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 150 m2 k. ú.
Cínovec.
Pro: 15 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 37/17

Odkoupení části pozemku p. č. 364/5 k. ú. Běhánky


559/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení části pozemku p. č. 364/5 (trvalý travní porost) o výměře 78 m2 k. ú. Běhánky dle
GP č. 510-506/2017 za dohodnutou kupní cenu ve výši 27.300,- Kč (350,-Kč/m2) od pana J.
Ž., bytem XXX. Návrh na vklad uhradí město Dubí.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

2/TO 38/17
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 354/8, p. č. 354/11, p. č. 354/15, p. č. 635,
p. č. 636, p. č. 638 a p. č. 642/1 k. ú. Dubí-Bystřice


560/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a)
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 354/8 (ostatní plocha, dráha) o výměře
123 m2, p. č. 354/11 (ostatní plocha, dráha) o výměře 56 m2, p. č. 354/15 (ostatní plocha,
dráha)
o výměře 412 m2 a p. č. 642/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 69 m2
k. ú. Dubí-Bystřice.
b) schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 635 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště)
o výměře 499 m2, p. č. 636 (zahrada) o výměře 236 m2 a p. č. 638 (zahrada) o výměře 74 m2
k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 15 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 39/17
Odkoupení pozemků p. č. 243, 273/4, 634/24 k. ú. Dubí-Bystřice


561/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemků p. č. 243 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 869 m2,
p. č. 273/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 31 m2 a p. č. 634/24 (ostatní plocha,
jiná plocha) o výměře 94 m2 k. ú. Dubí-Bystřice za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého
posudku č. 1326/75/17 ze dne 18.06.2017 ve výši 23.450,- Kč od Státního statku Jeneč s.p.
v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11,163 00 Praha 6 - Řepy. Návrh na vklad uhradí
město Dubí.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3 / FO 12/17
Rozpočtové opatření č. 34/2017


562/22/2017

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 34/2017 ve výši 2.608,57 tis. Kč - Finanční příspěvek od SVS a. s. na
výstavbu splaškové kanalizace v Běhánkách
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2017.
Pro: 15 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 13/17
Rozpočtové opatření č. 35/2017


563/22/2017

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 35/2017 ve výši 2.367,68 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 8 Dotace na
opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2017.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

3 / FO 14/17
Rozpočtové opatření č. 39/2017


564/22/2017

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 39/2017 ve výši 75 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor vnitřních
věcí – pořízení přívěsu VZ-41 Expres
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2017.
Pro: 15 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 15/17
Rozpočtové opatření č. 41/2017


565/22/2017

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 41/2017 ve výši 1.200 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – výstavba osvětlení, elektrorozvodů a zpevněných ploch ve sportovním areálu
Rudolfova huť
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2017.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

K bodu č. 4 – Různé
4 / OŠ 7/17
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení


566/22/2017

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 161/57, Dubí
3,
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 174/45, Dubí
3,
c) pověřuje
vedoucí odboru školství a sociálních věcí zajištěním zaslání vyjádření Úřadu práce
k jednotlivým žádostem.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned
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4 / OVV 12/17
JSDH – nákup přívěsu VZ 41 Expres B2


567/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
nákup přívěsu VZ 41 Expres B2 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Dubí
v celkové částce 75.000,- Kč.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Robert Wegert, velitel SDH Dubí
Termín: ihned

4 / TAJ 1/17
Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Dubí


568/22/2017

Zastupitelstvo města po projednání
a) bere na vědomí
výsledky kontroly zjištěné odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR, která byla
provedena dne 24. 5. 2017 za období od 1. 4. 2016 do 24. 5. 2017 na MěÚ Dubí,
b) ukládá
tajemníkovi Mgr. Radku Kindlovi, aby zajistil plnění doporučujících stanovisek a upozornění
vyplývajících z výsledků kontrol.
- Dokument vyvěšený na úřední desce se opatří datem vyvěšení. Po sejmutí se vyvěšený
stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného spisu jako doklad o vyvěšení
dokumentu na úřední desce.
- Doložku smlouvy rozšířit o konkrétní data zveřejnění záměru na úřední desce
městského úřadu. Smlouvu, příp. složku se smlouvou doplnit kopií zveřejněného
záměru a příslušného usnesení ZM nebo RM, kterým byla tato smlouva schválena.
- Striktně dodržovat předepsanou strukturu povinně zveřejňovaných informací a dle této
struktury upravit web stránky města.
- Ve výroční zprávě o činnosti města v oblasti poskytování informací uvádět údaje plně
v rozsahu písm. a) až f) ustanovení § 18 odst. 1 InfZ a to i v případě, že určitá
skutečnost nenastala a uvedou se tak nulové údaje.
c) ukládá
starostovi, aby odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR poskytl kopie:
- informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZM, na
němž budou výsledky kontroly projednány,
- zápisu ze zasedání ZM, v jehož průběhu byly výsledky kontroly projednány.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
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Termín: ihned
4/TO 25/17
Plán odpadového hospodářství města Dubí


569/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Plán odpadového hospodářství města Dubí na období 2017 - 2021.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

4/TO 40/17
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu


570/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 s I. V., Školní 141,
417 03 Dubí.
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Daniela Herinková, referent TO
Termín: ihned
4/TO 41/17
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd
zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení
termínu


571/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd
zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací s I. V., Školní 141, 417 03
Dubí.
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
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Zpracoval: Daniela Herinková, referent TO
Termín: ihned
4 / SÚ 3/17
Podmíněně přípustné využití území


572/22/2017

Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s umístěním přístřešku pro ukládání zemědělského nářadí na pozemku p. č. 210 v
k. ú. Drahůnky.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí
Termín: ihned
4 / SÚ 4/17
Podmíněně přípustné využití území


573/22/2017

Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s umístěním areálu volného chovu dvou koní s elektrickým ohradníkem a dřevěným úkrytem
na pozemcích p. č. 161/1 a 163 v k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí
Termín: ihned
4 / MKZ 2/17
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Dubí pro rok 2017


574/22/2017

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000,00 Kč na údržbu běžeckých stop v trase
Moldava – Komáří vížka
b) ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace a následně předat FO
k proplacení.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

Zápis č. 20 ze dne 19. 06. 2017 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí


575/22/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 20 ze dne 19. 06. 2017 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Předkládá: Mgr. Petra Doubková, předsedkyně KV

V Dubí dne 28. 06. 2017

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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