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

Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí

27. 01. 2021

Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 27. 01. 2021 od 18:00 hodin
v Lidovém domě, Sadová 192, Dubí 3

Složení komise
•

422/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Anna Gürtlerová
pí Mgr. Helena Hrubešová
p. Ing. Jiří Janeček
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Bc. Ludmila Neumannová
pí Helena Vengrynská
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

13 /17)

Dodatečně předložené materiály:
•

423/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 4/21 – Zveřejnění záměru prodat objekt bývalé požární zbrojnice stojící na pozemku p. č. 365
a pozemek p. č. 303/2 k. ú. Cínovec
2/TO 5/21 – Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 687/2 k. ú. Dubí-Bystřice
2/TO 6/21 – Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 232/2 k. ú. Cínovec
2/TO 7/21 – Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 164/1 k. ú. Cínovec
2/TO 8/21 – Úplatný převod pozemku p. č. 504/10 k. ú. Dubí-Pozorka
2/SD 1/21 – Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na akci Oprava Lidového domu v Pozorce
podprogramu MMR ČR Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:
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Program 17. jednání ZM Dubí
•

424/17/2021

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 41, p. č. 181 a část pozemku p. č. 173/3 k. ú. Cínovec (TO 1/21)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 173/1 k. ú. Cínovec (TO 2/21)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 3/2021 (FO 1/21)

4. Různé
Schválení spoluúčasti města na programu prevence kriminality (MP 1/21)
Výkon služby člena ZM u JSDH Dubí (OVV 1/21)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 338/2018 uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s. (TO 3/21)
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

13 /17)

(celkový počet:

13 /17)

Kontrola usnesení
•

425/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 13

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 1/21
Zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 41, p. č. 181 a část pozemku p. č. 173/3 k. ú. Cínovec
•

426/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. 41 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště)
o výměře 124 m2, p. č. 181 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 99 m2 a část pozemku
p. č. 173/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 160 m2 vše k. ú. Cínovec. Přesná výměra pozemku
p. č. 173/3 k. ú. Cínovec bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

13 /17)

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

2/TO 2/21
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 173/1 k. ú. Cínovec
•

427/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 173/1 (ostatní plocha, jiná
o výměře cca 530 m2 k. ú. Cínovec. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 4/21
Zveřejnění záměru prodat objekt bývalé požární zbrojnice stojící na pozemku p. č. 365 a pozemek
p. č. 303/2 k. ú. Cínovec
•

428/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat objekt bývalé požární zbrojnice stojící na pozemku p. č. 365 o výměře 122 m 2
a pozemek p. č. 303/2 o výměře 188 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

13 /17)

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

2/TO 5/21
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 687/2 k. ú. Dubí-Bystřice
•

429/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek
k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

p.

č.

nehlasoval: 0

687/2

(ostatní

plocha,

(celkový počet:

zeleň)

o

výměře

69

m2

13 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 6/21
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 232/2 k. ú. Cínovec
•

430/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 232/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 95 m2
k. ú. Cínovec.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 7/21
Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 164/1 k. ú. Cínovec
•

431/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 164/1 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře cca 3.124 m2 k. ú. Cínovec. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
b) schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 164/1 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře cca 260 m2 k. ú. Cínovec. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

13 /17)

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

2/TO 8/21
Úplatný převod pozemku p. č. 504/10 k. ú. Dubí-Pozorka
•

432/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) úplatný převod pozemku p. č. 504/10 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 665 m2 k. ú. Dubí-Pozorka
do vlastnictví Města Dubí od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu
250.000,- Kč,
b) znění předložené Kupní smlouvy č. 02/21/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí
14/2021/1537.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3/FO 1/21
Rozpočtové opatření č. 3/2021
•

433/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2021 ve výši 400000,00 Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 - Technický odbor –– změna
sazby poplatků za ukládání odpadu na skládky v návaznosti na nový zákon o odpadech a uzavření nového
dodatku ke smlouvě s firmou Marius Pedersen a.s.,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc leden 2021.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

13 /17)

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

K bodu č. 4 – Různé
4 / MP 1/21
Schválení spoluúčasti města na programu prevence kriminality
•

434/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
spoluúčast města Dubí ve výši 352.000,- Kč na projektu prevence kriminality ,, Dubí-asistent prevence
kriminality-2021,,.
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracoval: Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4 / OVV 1/21
Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem zastupitelstva
•

435/17/2021

Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem zastupitelstva
Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Dubí a členem zastupitelstva pana V. P., nar. XXX, bytem
XXX formou dohody o provedení práce v rámci výkonu služby pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města
Dubí – termín od 24. 1. 2021.
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

13 /17)

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

Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na akci Oprava Lidového domu v Pozorce
podprogramu MMR ČR Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli
•

4/SD 1/21
z

436/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace na akci Oprava Lidového domu v Pozorce z podprogramu MMR ČR Podpora
obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 30 % skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce.
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

(celkový počet:

nehlasoval: 0

Zpracovala: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4/TO 3/21
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 338/2018 uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s.
•

437/17/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 338/2018 s firmou Marius Pedersen a.s.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

13 /17)

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

V Dubí dne 27. 01. 2021

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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