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 16. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 12. 2020

Usnesení z 16. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 16. 12. 2020 od 18:00 hodin
v Lidovém domě, Sadová 192, Dubí 3

Složení komise
•

404/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
volební a návrhovou komisi ve složení: p. Vilém Policar
pí Květuše Koritková
p. PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman
a) ověřovatele zápisu: pí Alena Dvořáková
p. Tomáš Zíka
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Dodatečně předložené materiály:
•

405/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 79/20 - Účast na elektronické aukci pozemku p. č. 504/10 k. ú. Dubí-Pozorka
Zápis č. 10. ze dne 07. 12. 2020 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Zápis č. 9. ze dne 07. 12. 2020 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 15 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:
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Program 16. jednání ZM Dubí
•

406/16/2020

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 647/1 a pozemky p. č. 649, p. č. 650, p. č. 697/1 k. ú. DubíBystřice (TO 75/20)
Návrh na bezúplatný převod veřejného osvětlení realizovaného v rámci akce „Stavba 45 RD v lokalitě
Barborka sever“ (TO 76/20)
Směna pozemků 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 77/20)
Směna části pozemku p. č. 660/4 a p. č. 660/5 k. ú. Dubí u Teplic za pozemek p. č. 661/2 k. ú. Dubí u Teplic
(TO 78/20)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 63/2020 (FO 26/20)
Rozpočtové opatření č. 64/2020 (FO 27/20)

4. Různé
Návrh rozpočtu města Dubí na rok 2021 (FO 25/20)
Ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Srbice (MP 3/20)
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2021 (OŠ 4/20)
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 u příspěvkových
organizací (OŠ 5/20)
Pořízení 200 ks kompostérů pro občany města Dubí s podporou Ústeckého kraje (TO 74/20)
Zápis č. 10. ze dne 07. 12. 2020 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Zápis č. 9. ze dne 07. 12. 2020 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:
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K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
Kontrola usnesení
•

407/16/2020

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

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15/17)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 75/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 647/1 a pozemky p. č. 649, p. č. 650, p. č. 697/1
k.
ú. Dubí-Bystřice
•

408/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 698/1 (zahrada) o výměře 2.801 m2 k. ú. Dubí-Bystřice,
b) schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 697/1 (vodní plocha, koryto toku přirozené nebo upravené)
o
výměře 94 m2 k. ú. Dubí-Bystřice,
c) schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 647/1 (ostatní plocha, neplodní půda)
o výměře cca 5.960 m2, pozemky p. č. 649 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 703 m2
a p. č. 650 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 225 m2 vše k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO – správy majetku
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 76/20
Návrh na bezúplatný převod veřejného osvětlení realizovaného v rámci akce „Stavba 45 RD v lokalitě
Barborka sever“
•

409/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
bezúplatný převod veřejného osvětlení realizovaného v rámci akce „Stavba 45 RD v lokalitě Barborka sever“
ve vlastnictví L. P., bytem XXX, Ing. P. M., bytem XXX, A. V., bytem XXX a J. G., bytem XXX
a
uzavření smlouvy č. 352/2020.
Pro: 11

proti: 1

zdržel se: 3

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

2/TO 77/20
Směna pozemků p. č. 515/1 a p. č. 515/3 k. ú. Dubí u Teplic za pozemek p. č. 602/13 k. ú. Dubí-Bystřice
•

410/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
směnu pozemků 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. Dubí-Bystřice ve vlastnictví L. P., bytem XXX a A. V., bytem XXX
a uzavření směnné smlouvy č. 353/2020. Návrh na vklad uhradí město.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 78/20
Směna části pozemku p. č. 660/4 a p. č. 660/5 k. ú. Dubí u Teplic za pozemek p. č. 661/2 k. ú. Dubí
u Teplic
•

411/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
směnu části pozemku p. č. 660/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 33 m2 a části pozemku
p. č. 660/5 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 20 m2 oba k. ú. Dubí u Teplic (dle GP č. 1384-148/2020 pozemek
p. č. 660/6 o výměře 53 m2 k. ú. Dubí u Teplic) ve vlastnictví Města Dubí za pozemek p. č. 661/2 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 46 m2 k. ú. Dubí u Teplic ve vlastnictví ČR-Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje,
b) schvaluje
uzavření směnné smlouvy č. 354/2020 s doplatkem ve výši 2.399,- Kč na účet Města Dubí.
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 79/20
Účast na elektronické aukci pozemku p. č. 504/10 k. ú. Dubí-Pozorka
•

412/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
účast Města Dubí na elektronické aukci, kterou vyhlásil Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36 aukční vyhláškou
č.
2
EAS/UTP/112/2020 – prodej pozemku p. č. 504/10 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 665 m
k.
ú. Dubí-Pozorka do výše vyhlášené ceny XXX,- Kč,
b) pověřuje
Ing.
Lukáš
Panchartka,
vedoucího
Technického
odboru
k přihlášení
Města
Dubí
do elektronické aukce.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

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

Stránka 5 z 10

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 16. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 12. 2020

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3/FO 26/20
Rozpočtové opatření č. 63/2020
•

413/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 63/2020 ve výši 553.000,- Kč – Navýšení investičních položek rozpočtu ORJ 6 Městská policie – investice do serverového systému a úložiště dat z kamerového systému, rozšíření počtu
kamerových bodů do oblasti Mstišova a na Cínovec (kostel), včetně změny závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc prosinec 2020.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
Termín: ihned

3/FO 27/20
Rozpočtové opatření č. 64/2020
•

414/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 64/2020 ve výši 1.050.000,- Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 6 - Městská policie –
navýšení mzdových položek rozpočtu na rok 2020 na základě nařízení vlády č. 352/2019 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc prosinec 2020.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
Termín: ihned
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K bodu č. 4 – Různé
Zápis č. 10 ze dne 07. 12. 2020 z jednání finančního výboru ZM Dubí
•

415/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 10 ze dne 07. 12. 2020 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Předkládá: Ing. Marcela Velcová, předsedkyně FV

4/FO 25/20
Návrh rozpočtu města Dubí na rok 2021
•

416/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
návrh rozpočtu města Dubí na rok 2021.
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, provést rozpis rozpočtu.
c) bere na vědomí
podrobný rozpis jednotlivých položek rozpočtu na rok 2021.
Pro: 13

proti: 1

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

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

Stránka 7 z 10

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 16. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 12. 2020

4 / MP 3/20
Ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Srbice
•

417/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dubí a obcí Srbice.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

4 / OŠ 4/20
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2021
•

418/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
uzavření Smlouvy č. 351/2020 o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou
Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2021 mezi městem Dubí a Pampeliškou, o.p.s., Zahradní 182, 403 23 Velké
Březno, a to na dobu určitou do 31.12.2021. Dotace bude poskytnuta ve výši 190 000,- Kč,
2. pověřuje
místostarostu města Dubí PhDr. Jiřího Šillera podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky
v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2021.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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4 / OŠ 5/20
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023
u příspěvkových organizací
•

419/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. bere na vědomí
zveřejnění návrhu rozpočtu příspěvkovými organizacemi na svých internetových stránkách s tím, že návrh
rozpočtu za zřizovatele na rok 2021 koresponduje s návrhem rozpočtu na rok 2021 předkládaný finančním
odborem za Město,
2. schvaluje
návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2022 a 2023 u příspěvkových organizací:
MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÉ ŠKOLY CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřské školy U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 - MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Základní umělecké školy, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvkové organizace.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

4/TO 74/20
Pořízení 200 ks kompostérů pro občany města Dubí s podporou Ústeckého kraje
•

420/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s pořízením 200 ks kompostérů a uzavřením smlouvy s Ústeckým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 499 850,- Kč na realizaci projektu „Pořízení zahradních kompostérů pro město Dubí“.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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Zápis č. 9 ze dne 07. 12. 2020 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
•

421/16/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 9 ze dne 07. 12. 2020 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Předkládá: Tomáš Zíka, předseda KV

V Dubí dne 16. 12. 2020

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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