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 24. jednání Zastupitelstva města Dubí

20. 09. 2017

Usnesení z 24. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 20. 09. 2017 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


583/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Květuše Koritková
p. Milan Pacner
p. Petr Pejchar
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Helena Vengrynská
p. Ing. Jiří Janeček
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /21)

Dodatečně předložené materiály:


584/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2 / TO 52/17 – Odkoupení pozemku p. č. 97 (včetně domu č.p. 74) a zahrady na pozemku
p. č. 98 k. ú. Dubí-Pozorka
2 / TO 53/17 - Prodej pozemku p. č. 648 a části pozemku p. č. 647/1 k. ú. Dubí-Bystřice
3 / FO 21/17 – Rozpočtové opatření č. 54/2017
4 / STAR. 4/17 - Český porcelán, a.s. – Dodatek č.2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne
1.11.2010
Zápis č. 21 ze dne 18. 09. 2017 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Program 24. jednání ZM Dubí


585/24/2017

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Prodej části pozemku p. č. 478/1 a části pozemku p. č. 214/1 k. ú. Mstišov (TO 44/17)
Prodej pozemku p. č. 168/1 k. ú. Cínovec (TO 45/17)
Prodej částí pozemků p. č. 232/1, p. č. 232/2, p. č. 1141/2 a p. č. 1150 k. ú. Cínovec (TO
46/17)
KaSS, Sadová ul. v Dubí 3 – rekonstrukce sociálního zařízení, vstupního vestibulu, zřízení
kanceláří pro MKZ (TO 47/17)
Prodej části pozemku p. č. 676/11 a části pozemku p. č. 680/3 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 48/17)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1260/2 k. ú. Dubí u Teplic (TO 49/17)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 36/1 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 50/17)
Prodej pozemků p. č. 635, 636, 638 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 51/17)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 50/2017 (FO 17/17)
Rozpočtové opatření č. 51/2017 (FO 18/17)
Rozpočtové opatření č. 52/2017 (FO 20/17)

4. Různé
Schválení přijetí úvěru od Komerční banky (FO 19/17)
Souhlas d podáním žádosti o dotaci na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci
(SD 14/17)
Návrhy na pořízení 5. změny Územního plánu Dubí (SÚ 5/17)
Zveřejňování podkladů materiálů do zastupitelstva města (TAJ 2/17)
Demografická studie – externí zaměstnanec (TAJ 3/17)
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
Kontrola usnesení


586/24/2017

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 44/17
Prodej části pozemku p. č. 478/1 a části pozemku p. č. 214/1 k. ú. Mstišov


587/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 214/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 36 m2 (dle GP
č. 594-22/2017 p. č. 214/3 díl „a“, p. č. 214/4) a části pozemku p. č. 478/1 (ostatní plocha,
neplodná půda) o výměře 6 m2 (dle GP č. 594-22/2017 p. č. 214/3 díl „b“) k. ú. Mstišov za
kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 10462-77/2017 celkem 16.760,- Kč +
21% DPH (v případě, že pozemek podléhá daňové povinnosti) do vlastnictví panu R. V.,
bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 313/2017. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 45/17
Prodej pozemku p. č. 168/1 k. ú. Cínovec


588/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 168/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 1.905 m2
k. ú. Cínovec za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1346/95/17 celkem
350.030,- Kč + 21 % DPH (v případě, že pozemek podléhá daňové povinnosti) do vlastnictví
paní P. L., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 315/2017. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
2/TO 46/17
Prodej částí pozemků p. č. 232/1, p. č. 232/2, p. č. 1141/2 a p. č. 1150 k. ú. Cínovec


589/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
prodej části pozemku p. č. 232/3 (trvalý travní porost) o výměře 967 m2
(dle GP č. 469-493/2017 pozemek p. č. 232/3) k. ú. Cínovec za kupní cenu sjednanou ve výši
znaleckého posudku č. 1345/94/17 celkem 163.703,- Kč + 21 % DPH (v případě, že pozemek
podléhá daňové povinnosti) do společného jmění manželů J. J., bytem XXX a Bc. P. J., bytem
XXX a uzavření kupní smlouvy č. 316/2017. Návrh na vklad a náklady spojené
s vypracováním geometrického plánu hradí kupující.
b) schvaluje
prodej části pozemku p. č. 232/1 (trvalý travní porost) o výměře 91 m2 (dle GP č. 469493/2017 pozemek p. č. 232/9), části pozemku p. č. 232/3 o výměře 67 m2 (dle GP č. 469493/2017 pozemek
p. č. 232/11), části pozemku p. č. 1141/2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 73 m2 (dle GP č. 469-463/2017 pozemek p. č. 1141/4) a části
pozemku p. č. 1150 o výměře 88 m2 (dle GP č. 469-463/2017 pozemek p. č. 1150/2) vše k. ú.
Cínovec za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1345/94/17 celkem 37.432,Kč + 21% DPH (v případě, že pozemky podléhají daňové povinnosti) do podílového
spoluvlastnictví manželům J. a J. H., bytem XXX – spoluvlastnický podíl ve výši ½ a
manželům V. a H. J., bytem XXX– spoluvlastnický podíl ve výši ½ a uzavření kupní smlouvy
č. 317/2017. Návrh na vklad a náklady spojené s vypracováním geometrického plánu hradí
kupující.
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 47/17
KaSS, Sadová ul. v Dubí 3 – rekonstrukce sociálního zařízení, vstupního vestibulu,
zřízení kanceláří pro MKZ


590/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s akcí „Rekonstrukce sociálního zařízení, vstupního vestibulu a zřízení kanceláří pro MKZ
v objektu KaSSu, Sadová ul. v Dubí 3“ (předpokládané náklady na akci jsou cca 1,2 mil. Kč)
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Termín: ihned
2/TO 48/17
Prodej části pozemku p. č. 676/11 a části pozemku p. č. 680/3 k. ú. Dubí-Bystřice


591/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 676/11 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 9 m2 a části
pozemku p. č. 680/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 10 m2 (dle GP č. 819-18/2017 p. č.
680/5 o výměře 20 m2 – rozdíl v zaokrouhlování dle vyhl. 357/2013 Sb.) k. ú. Dubí-Bystřice
za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1347/96/17 celkem 3.260,- Kč + 21
% DPH (v případě, že pozemek podléhá daňové povinnosti) do společného jmění manželů B.
a I. Č., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 318/2017. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
2/TO 49/17
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1260/2 k. ú. Dubí u Teplic


592/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1260/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 24 m2
k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned

2/TO 50/17
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 36/1 k. ú. Dubí-Pozorka


593/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 36/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca
185 m2 k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

2/TO 51/17
Prodej pozemků p. č. 635, 636, 638 k. ú. Dubí-Bystřice


594/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemků 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 za kupní
cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1349/98/17 celkem 96.670,- Kč + 21 % DPH
(v případě, že pozemek podléhá daňové povinnosti) do vlastnictví panu Bc. M. Ch., MBA,
bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 325/2017. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

Stránka 6 z 13

(celkový počet:

15 /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 24. jednání Zastupitelstva města Dubí

20. 09. 2017

2/TO 52/17
Odkoupení pozemku p. č. 97 (včetně domu č.p. 74) a zahrady na pozemku p. č. 98 k. ú.
Dubí-Pozorka


595/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemku p. č. 97 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba na bydlení
č.p. 74 o výměře 184 m2 a pozemku p. č. 98 (zahrada) o výměře 140 m2 oba k. ú. DubíPozorka za dohodnutou kupní cenu ve výši 640.000,- Kč od pana U. K. bytem XXX.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

2/TO 53/17
Prodej pozemku p. č. 648 a části pozemku p. č. 647/1 k. ú. Dubí-Bystřice


596/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 648 (vodní plocha, vodní nádrž umělá) o výměře 243 m2 a části
pozemku p. č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 532 m2 (dle GP
č. 823-25/2017 díl „a“ a díl „b“) k. ú. Dubí-Bystřice za kupní cenu sjednanou ve výši
znaleckého posudku č. 1356/105/17 celkem 19.330,- Kč + 21 % DPH (v případě, že pozemek
podléhá daňové povinnosti) do vlastnictví panu P. L., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy
č. 333/2017. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 14 proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3/FO 17/17
Rozpočtové opatření č. 50/2017


597/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 50/2017 ve výši 87,22 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 8 Dotace výdaje spojené s poskytnutou dotací na podporu mladých hasičů v Dubí,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2017.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Bc. Ladislava Hamrová, projektový manažer
Termín: ihned

3/FO 18/17
Rozpočtové opatření č. 51/2017


598/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 51/2017 ve výši 2.626,42 tis. Kč – Přijatá dotace z MZE na akci
„Výstavba splaškové kanalizace Dubí – Běhánky“. Dotace již byla zahrnuta do schváleného
rozpočtu na rok 2017 na předběžnou položku, jedná se pouze o přesun mezi položkami již
schváleného rozpočtu,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 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 20/17
Rozpočtové opatření č. 52/2017


599/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 52/2017 ve výši 1.200 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – KaSS, Sadová ul., Dubí 3, rekonstrukce sociálního zařízení, vstupního vestibulu,
zřízení kanceláří pro MKZ,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2017.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

3/FO 21/17
Rozpočtové opatření č. 54/2017


600/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 54/2017 ve výši 640 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – zakoupení domu č. p. 74 včetně pozemku p. č. 97 o výměře 184 m2 a pozemku p. č.
98 o výměře 180 m2 k. ú. Dubí-Pozorka od realitní kanceláře Fincentrum Reality s. r. o..
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2017.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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K bodu č. 4 – Různé
3/FO 19/17
Schválení přijetí úvěru od Komerční banky


601/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
přijetí úvěru od Komerční banky a. s. na předfinancování dotačního projektu „Komunitní
centrum Dubí“.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

4 / SD 14/17
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie na
Cínovci


602/24/2017

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR – Program záchrany architektonického dědictví na
rok 2018, jejíž předmětem je rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci,
2. schvaluje
finanční spoluúčast ve výši 15 % ze skutečně vynaložených nákladů.
Pro: 15 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 / STAR. 4/17
Český porcelán, a.s. – Dodatek č.2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 1.11.2010


603/24/2017

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Dodatek č.2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 1.11.2010 s Českým porcelánem, a.s..
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Zpracoval a předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4 / SÚ 5/17
Návrhy na pořízení 5. změny Územního plánu Dubí


604/24/2017

Zastupitelstvo města po projednání
rozhodlo pořídit
změnu územního plánu
1. dle návrhu manželů P. - zařazení pozemku p. č. 611/2 v k. ú. Běhánky do zastavitelné
plochy bydlení
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

2. dle návrhu p. M. Ch. – zařazení pozemku p. č. 367/1 v k. ú. Běhánky do zastavitelné
plochy bydlení
3. dle vlastního návrhu - zařazení pozemků p. č. 368/1 a 368/5 v k. ú. Běhánky rovněž
do ploch bydlení
za podmínky, že všichni navrhovatelé se budou spolupodílet na úhradě nákladů spojených
s touto změnou.
Pro: 12 proti: 3

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4 / TAJ 2/17
Zveřejňování podkladů materiálů do zastupitelstva města


605/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) souhlasí
se zveřejňováním podkladů materiálů do zastupitelstva města na webových stránkách města
Dubí,
a
b) ukládá
tajemníkovi Mgr. Radku Kindlovi, aby technicky zajistil zveřejňování těchto podkladových
dokumentů a před zveřejněním zajistil jejich anonymizaci.
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned

4 / TAJ 3/17
Demografická studie – externí zaměstnanec


606/24/2017

Zastupitelstvo města po projednání
revokuje
usnesení č. 508/19/2017 přijetí externího zaměstnance na DPP.
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned
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Zápis č. 21 ze dne 18. 09. 2017 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí


607/24/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 21 ze dne 18. 09. 2017 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Předkládá: Tomáš Zíka, pověřený člen KV

V Dubí dne 20. 09. 2017

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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