Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 09. 2020

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 16. 09. 2020 od 18:00 hodin
v Lidovém domě, Sadová 192, Dubí 3
Složení komise


344/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Květuše Koritková
pí Mgr. Helena Hrubešová
p. Tomáš Zíka
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: p. Vilém Policar
pí Helena Vengrynská
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Program 14. jednání ZM Dubí


345/14/2020

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 555/1 a p. č. 570/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 41/20)
Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 414/1 k. ú. Běhánky (TO 42/20)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1308/6, části pozemků p. č. 1308/1 a p. č. 1308/7 k. ú. Dubí
u Teplic (TO 43/20)
Zveřejnění záměru směnit pozemky p. č. 515/1 a p. č. 515/3 k. ú. Dubí u Teplic za pozemek p. č. 602/13
k. ú. Dubí-Bystřice (TO 44/20)
Prodej částí pozemku p. č. 241/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 45/20)
Prodej pozemku p. č. 408/1 a části pozemku p. č. 409/3 k. ú. Běhánky (TO 46/20)
Prodej části pozemku p. č. 260/1 k. ú. Mstišov (TO 47/20)
Zveřejnění záměru prodat prodejní stánek typu 195, Sportovní 200/1, Dubí 2 (TO 48/20)
Prodej části pozemku p. č. 154/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 49/20)
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Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1171/2 a část pozemku p. č. 570/1 k. ú. Cínovec (TO 50/20)
Zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 476/33 za pozemek p. č. 204/6 oba k. ú. Mstišov (TO 51/20)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 111 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 52/20)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 817/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 53/20)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 570/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 54/20)
Bezúplatný převod pozemku p. č. 772/9 k. ú. Dubí u Teplic (TO 55/20)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1308/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 56/20)
Odkoupení pozemku p. č. 545/10 k. ú. Mstišov (TO 57/20)
Revokace usnesení č. 418/15/2016 ze dne 23.11.2016 (TO 58/20)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 39/2020 (FO 14/20)
Rozpočtové opatření č. 42/2020 (FO 16/20)
Rozpočtové opatření č. 43/2020 (FO 17/20)
Rozpočtové opatření č. 44/2020 (FO 18/20)
Rozpočtové opatření č. 45/2020 (FO 19/20)
Rozpočtové opatření č. 46/2020 (FO 20/20)

4. Různé
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubí na roky 2020 - 2023 (FO 15/20)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci – podání žádosti o dotaci (SD 9/20)
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS CÍNOVECKO o. p. s. (Star. 3/20)
Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem (SÚ 1/20)
Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem (SÚ 2/20)
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

(celkový počet:

15 /17)

Kontrola usnesení


346/14/2020

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

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti

2/TO 41/20
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 555/1 a p. č. 570/1 k. ú. Dubí u Teplic


347/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 555/1 o výměře cca 250 m2 a část pozemku
p. č. 570/1 o výměře cca 150 m2 (oba ostatní plocha, manipulační plocha) k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

2/TO 42/20
Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 414/1 k. ú. Běhánky


348/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 414/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca
30 m2 a 30 m2 k. ú. Běhánky.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 43/20
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1308/6, části pozemků p. č. 1308/1 a p. č. 1308/7 k. ú. Dubí
u Teplic


349/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1308/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 150 m 2,
pozemek p. č. 1308/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 630 m2 a část pozemku p. č. 1308/7 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře cca 200 m2 vše k. ú. Dubí u Teplic. Přesná výměra bude stanovena na základě
geometrického plánu.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

2/TO 44/20
Zveřejnění záměru směnit pozemky p. č. 515/1 a p. č. 515/3 k. ú. Dubí u Teplic za pozemek p. č. 602/13
k. ú. Dubí-Bystřice


350/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru směnit pozemky p. č. 515/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře 857 m2 a p. č. 515/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 309 m2 oba k. ú. Dubí
u Teplic ve vlastnictví Města Dubí za pozemek p. č. 602/13 (orná půda) o výměře 4.099 m2 k. ú. DubíBystřice ve vlastnictví L. P., bytem XXX a A. V., bytem XXX.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 45/20
Prodej částí pozemku p. č. 241/1 k. ú. Dubí-Bystřice


351/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 241/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 374 m2 k. ú. Dubí-Bystřice
(dle geometrického plánu č. 898-52/2020) za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku
č. 1595/45/20 celkem 13.700,- Kč do společného jmění manželů D. R. a J. R., oba bytem XXX a uzavření
kupní smlouvy č. 241/2020. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

2/TO 46/20
Prodej pozemku p. č. 408/1 a části pozemku p. č. 409/3 k. ú. Běhánky


352/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 408/1 (trvalý travní porost) o výměře 15 m2 a části pozemku p. č. 409/3 (trvalý travní
porost) o výměře 40 m2 k. ú. Běhánky (dle geometrického plánu č. 594-54/2020 nově vzniklý pozemek
p. č. 408/1 o výměře 55 m2) za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1585/35/20 celkem
10.110,- Kč do společného jmění manželů D. M. a S. M., oba bytem XXX a uzavření kupní smlouvy
č. 242/2020. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 47/20

Prodej části pozemku p. č. 260/1 k. ú. Mstišov


353/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 260/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 28 m 2 k. ú. Mstišov (dle
geometrického plánu č. 670-53/2020) za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1584/34/20
celkem 3.610,- Kč do společného jmění manželů R-Ch. H. a I. H., oba bytem XXX a uzavření kupní
smlouvy č. 243/2020. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

2/TO 48/20
Zveřejnění záměru prodat prodejní stánek typu 195, Sportovní 200/1, Dubí 2


354/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat prodejní stánek typu 195, který se nachází v prostorách sportovního areálu na
adrese Sportovní 200/1, Dubí 2. Cena stánku dle znaleckého posudku č. 1589/39/20 činí 28 790 Kč.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

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

Stránka 6 z 16

15 /17)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 09. 2020

2/TO 49/20
Prodej části pozemku p. č. 154/1 k. ú. Dubí-Bystřice


355/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 154/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 36 m 2 k. ú. Dubí-Bystřice (dle
geometrického plánu č. 897-51/2020) za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1586/36/20
celkem 7.240,- Kč do společného jmění manželů A. H. a Ch. H., oba bytem XXX a uzavření kupní smlouvy
č. 244/2020. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

2/TO 50/20
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1171/2 a část pozemku p. č. 1173/1 k. ú. Cínovec


356/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1171/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 86 m2 a část pozemku p. č. 1173/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 185 m2 oba
k. ú. Cínovec. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 51/20
Zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 476/33 za pozemek p. č. 204/6 oba k. ú. Mstišov


357/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 476/33 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 11 m2 k. ú. Mstišov ve vlastnictví Města Dubí za část pozemku p. č. 204/6 (ostatní plocha,
manipulační plocha) o výměře 18 m2 k.ú. Mstišov ve vlastnictví I. a A. P., XXX.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 52/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 111 k. ú. Dubí-Bystřice


358/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 111 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca
90 m2 k. ú. Dubí-Bystřice. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 53/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 817/1 k. ú. Dubí u Teplic


359/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku
cca 1.100 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

p.

č.

817/1

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 54/20

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 570/1 k. ú. Dubí u Teplic


360/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 570/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca
3.180 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 55/20
Bezúplatný převod pozemku p. č. 772/9 k. ú. Dubí u Teplic


361/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod pozemku p. č. 772/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
13 m2 k. ú. Dubí u Teplic do vlastnictví Města Dubí od České republiky Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
b) znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 85/20/4120, včetně její
doložky - číslo smlouvy Města Dubí 218/2020/1520.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 56/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1308/1 k. ú. Dubí u Teplic


362/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1308/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 1.340 m2
k. ú. Dubí u Teplic. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 57/20
Odkoupení pozemku p. č. 545/10 k. ú. Mstišov


363/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemku p. č. 545/10 (ostatní plocha, silnice) o výměře 96 m2 k. ú. Mstišov
za cenu 62.400,- Kč ve vlastnictví L. a Mgr. P. B., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 266/2020.
Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

2/TO 58/20
Revokace usnesení č. 418/15/2016 ze dne 23.11.2016


364/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
revokuje
usnesení č. 418/15/2016 ze dne 23.11.2016, kterým schválilo směnu pozemku p. č. 534/1 (trvalý travní
porost) o výměře 16.643 m2 k. ú. Dubí-Pozorka ve vlastnictví Města Dubí za pozemky p.č.366 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 740 m2, p. č. 370 (trvalý travní porost) o výměře 1.299 m2, p. č. 381/1
o výměře 1.888 m2 a p. č. 407/1 o výměře 2.192 m2 (oba ostatní plocha, neplodná půda) a p. č. 541 (trvalý
travní porost) o výměře 6.044 m2 k. ú. Mstišov ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 09. 2020

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3/FO 14/20
Rozpočtové opatření č. 39/2020


365/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 39/2020 ve výši 1.244,03 tis. Kč – Přijatá 1. část dotace v rámci Operačního
programu Zaměstnanost určená na financování projektu města Dubí - „Podpora komunitní sociální práce
ve městě Dubí“,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc září 2020.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

3/FO 16/20
Rozpočtové opatření č. 42/2020


366/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 42/2020 ve výši 9.845 tis. Kč – Navýšení rozpočtu města Dubí – přijetí
jednorázového nenávratného příspěvku pro obce Ústeckého kraje v roce 2020 dle zákona č. 159/2020 Sb.,
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS
CoV-2, ve znění pozdějších předpisů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc září 2020.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned
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15 /17)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 09. 2020

3/FO 17/20
Rozpočtové opatření č. 43/2020


367/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 43/2020 ve výši 631.626,- Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor školství - Přijatá
dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, určena pro ZŠ Dubí 1, včetně změny
závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc září 2020.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

3/FO 18/20
Rozpočtové opatření č. 44/2020


368/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 44/2020 ve výši 1.200 tis. Kč – Přijatý příspěvek od Ministerstva kultury ČR na
obnovu kulturní památky – kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc září 2020.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned
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15 /17)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 09. 2020

3/FO 19/20
Rozpočtové opatření č. 45/2020


369/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 45/2020 ve výši 1.750 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor – na
demolici Sokolovny, U Hřiště 356, Dubí 1,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc září 2020.
Pro: 14

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

3/FO 20/20
Rozpočtové opatření č. 46/2020


370/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 46/2020 ve výši 62,40 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor – na
nákup pozemku p. č. 545/10 (ostatní plocha, silnice) o výměře 96 m2 k. ú. Mstišov - na pozemku se nachází
chodník ve vlastnictví města,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc září 2020.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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15 /17)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 09. 2020

K bodu č. 4 – Různé
4/FO 15/20
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubí na roky 2020 – 2023


371/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Dubí na roky 2020 – 2023.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

4/SD 9/20
Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci – podání žádosti o dotaci


372/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR – Program záchrany architektonického dědictví na rok 2021 na
rekonstrukci Kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci dle zpracované projektové dokumentace.
2. schvaluje
podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR – Program záchrany architektonického dědictví na rok 2021
včetně opravy hřbitovní zdi u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci dle zpracované projektové
dokumentace.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

Zpracovala: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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(celkový počet:

15 /17)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 09. 2020

4/Star. 3/20
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS CÍNOVECKO o. p. s.


373/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS CÍNOVECKO o. p. s. v programovém období
2021 – 2027,
2. pověřuje
Starostu města k podpisu Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS CÍNOVECKO o. p. s.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

4/SÚ 1/20
Návrh na pořízení změny Územního plánu zkráceným postupem


374/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Dubí zkráceným postupem dle návrhu paní M. P. z XXX. Změna spočívá
ve změně menší části stávající zastavitelné plochy Bydlení MS 4 na plochu Smíšená obytná pro případné
umístění zahrádkářské osady a bude pořízena na náklady navrhovatelky.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP – pořizovatel změny
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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15 /17)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 09. 2020

4/SÚ 2/20
Návrh na pořízení změny Územního plánu zkráceným postupem


375/14/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Dubí zkráceným postupem dle návrhu společnosti Nola Dubí. Změna
spočívá v doplnění podmíněně přípustného využití části stávající zastavitelné plochy Občanského vybavení
MS 5 o možnost umístění staveb pro rodinnou rekreaci a bude pořízena na náklady navrhovatele
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP – pořizovatel změny
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

V Dubí dne 16. 09. 2020

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí

Stránka 16 z 16

