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 11. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 04. 2020

Usnesení z 11. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 16. 04. 2020 od 10:00 hodin
v Lidovém domě, Sadová 192, Dubí 3

Složení komise
•

267/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: : pí Mgr. Helena Hrubešová
pí Alena Dvořáková
p. Vilém Policar
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Anna Gürtlerová
pí Bc. Ludmila Neumannová
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Dodatečně předložený materiál:
•

268/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předloženého materiálu:
4/TAJ 2/20 – Zrušení směrnice SM 01/2017 Zadávání zakázek malého rozsahu mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Pro: 13

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:
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Program 11 jednání ZM Dubí
•

269/11/2020

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 391/1 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 8/20)
Bezúplatný převod pozemku p. č. 192/19 k. ú. Dubí u Teplic (TO 9/20)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 478/1 k. ú. Mstišov (TO 10/20)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 290 k. ú. Drahůnky (TO 11/20)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 550/1 a pozemek p. č. 551/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 12/20)
Zrušení předkupního práva na pozemek p. č. 885 k. ú. Dubí u Teplic (TO 13/20)
Prodej pozemku st. p. č. 303 k. ú. Cínovec (TO 14/20)
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 299/1, p. č. 310 a p. č. 321 k. ú. Drahůnky (TO 16/20)
Prodej části pozemku p. č. 496/1 a části pozemku p. č. 497/1 k. ú. Běhánky (TO 17/20)
Bezúplatný převod pozemku p. č. 140/1 k. ú. Cínovec (TO 19/20)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 295/2, pozemky p. č. 295/5 a p. č. 295/8 k. ú. Cínovec (TO 21/20)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 698/2 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 22/20)
Prodej části pozemku p. č. 295 k. ú. Mstišov (TO 23/20)
Prodej pozemku p. č. 227 a části pozemku p. č. 240/2 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 24/20)
Prodej pozemku p. č. 221 a části pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky (TO 25/20)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 18/2020 (FO 3/20)
Rozpočtové opatření č. 19/2020 (FO 4/20)

4. Různé
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2020 (MKZ 6/20)
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských
škol zřízených městem Dubí (OŠ 2/20)
Způsob povolání JSDH města Dubí (OVV 11/20)
Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – poptávkové řízení (SD 1/20)
Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – výsledek poptávkového řízení (SD 2/20)
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) – Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě (SD 3/20)
Stránka 2 z 19

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 11. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 04. 2020

Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí – Smlouva o partnerství (SD 4/20)
Udělení výjimky ze směrnice města č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zadání veřejné
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Rokosovského a Sportovní“ (TO 15/20)
Dodatek č. 17 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců zařazených
do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu (TO 18/20)
Schválení výsledku výběrového řízení pro akci (TO 20/20)
Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu (TO 26/20)
Zápis č. 7. ze dne 26.02.2020 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Zápis č. 7. ze dne 17.02.2020 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

(celkový počet:

14 /17)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
Kontrola usnesení
•

270/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 14

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 8/20
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 391/1 k. ú. Dubí-Pozorka
•

271/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 391/1 (trvalý travní porost) o výměře 31.080 m2 k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 13

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 9/20
Bezúplatný převod pozemku p. č. 192/19 k. ú. Dubí u Teplic
•

272/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod pozemku p. č. 192/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 4 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. 237/19/4120, včetně její doložky
- číslo smlouvy Města Dubí 24/2020/1510.
Pro: 14

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 10/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 478/1 k. ú. Mstišov
•

273/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 162 m2
k. ú. Mstišov.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 11/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 290 k. ú. Drahůnky
•

274/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 290 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
cca 300 m2 k. ú. Drahůnky.
Pro: 14

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 12/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 550/1 a pozemek p. č. 551/1 k. ú. Dubí u Teplic
•

275/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 550/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře
cca 900 m2 a pozemek p. č. 551/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 2.764 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 13/20
Zrušení předkupního práva na pozemek p. č. 885 k. ú. Dubí u Teplic
•

276/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zrušení předkupního práva Města Dubí na pozemek p. č. 885 (trvalý travní porost) k. ú. Dubí u Teplic ve
vlastnictví manželů M. a M. B., XXX, manželů V. a J. K., XXX, manželů K. a S. K., XXX, manželů J. a P.
S., XXX, J. K., XXX a J. K., XXX zapsaný na LV 2310 a uzavření Dohody o zániku předkupního práva
věcného č. 62/2020. Návrh na vklad uhradí žadatelé.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 14/20
Prodej pozemku st. p. č. 303 k. ú. Cínovec
•

277/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 303 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o výměře 328 m2 k. ú. Cínovec
za
kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1558/8/20 celkem 165.340,- Kč + 21 % DPH do
podílového spoluvlastnictví panu R. M. – spoluvlastnický podíl ve výši ½ a paní A. I. – spoluvlastnický podíl
ve výši ½ , oba bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 74/2020. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 13

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 16/20
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 299/1, p. č. 310 a p. č. 321 k. ú. Drahůnky
•

278/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 299/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 81 m2, část
pozemku p. č. 310 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 101 m2 a část pozemku p. č. 321 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 141 m2 vše k. ú. Drahůnky.
Pro: 14

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 19/20
Bezúplatný převod pozemku p. č. 140/1 k. ú. Cínovec
•

279/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod
pozemku
p. č.
140/1
(ostatní
plocha, manipulační
plocha)
o výměře 12 m2 k. ú. Cínovec do vlastnictví Města Dubí od České republiky Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových,
b) znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 19/20/4120, včetně její doložky
- číslo smlouvy Města Dubí 80/2020/1513.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 21/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 295/2, pozemky p. č. 295/5 a p. č. 295/8 k. ú. Cínovec
•

280/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 295/2 o výměře cca 260 m 2, pozemky p. č. 295/5 o výměře
15 m2 a p. č. 295/8 o výměře 4 m2 (vše ostatní plocha, manipulační plocha) vše k. ú. Cínovec. Přesná výměra
části pozemku p. č. 295/2 k. ú. Cínovec bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 22/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 698/2 k. ú. Dubí-Bystřice
•

281/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku
cca 100 m2 k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

p.

č.

698/2

(ostatní

(celkový počet:

plocha,

zeleň)

o

výměře

14 /17)

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

2/TO 23/20
Prodej části pozemku p. č. 295 k. ú. Mstišov
•

282/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 295 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 16 m2 k. ú. Mstišov (dle
geometrického plánu č. 644-85/2019 p. č. 295/2) za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku
č. 1563/13/20 celkem 1.520,- Kč do společného jmění manželů J. K. a J. K., oba bytem XXX a uzavření kupní
smlouvy č. 103/2020. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 14

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 24/20
Prodej pozemku p. č. 227 a části pozemku p. č. 240/2 k. ú. Dubí-Pozorka
•

283/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 227 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 138 m2 a části pozemku p. č. 240/2 (zahrada)
o výměře 302 m2 oba k. ú. Dubí-Pozorka (dle geometrického plánu č. 741-122/2019) za kupní cenu sjednanou
ve výši znaleckého posudku č. 1564/14/20 celkem 105.860,- Kč do společného jmění manželů J. V. a M. V.,
oba bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 104/2020. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 25/20
Prodej pozemku p. č. 221 a části pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky
•

284/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 221 (trvalý travní porost) o výměře 1.921 m2 a části pozemku
p. č. 219/1 (trvalý travní porost) o výměře 170 m2 oba k. ú. Drahůnky (dle geometrického plánu č. 246123/2019
díl
„a“)
za
kupní
cenu
sjednanou
ve
výši
znaleckého
posudku
č. 1564/12/20 celkem 316.720,- Kč do vlastnictví A. G., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 105/2020.
Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 14

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 3/20
Rozpočtové opatření č. 18/2020
•

285/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 18/2020 ve výši 1.300 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2
Technický odbor – na
akci „Vnitřní stavební úpravy v objektech ZŠ Dubí 2“,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc březen/duben 2020.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

3/FO 4/20
Rozpočtové opatření č. 19/2020
•

286/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 19/2020 ve výši 1,500.000,00 Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 8 Správa dotací – Oprava
kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc duben 2020.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned
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K bodu č. 4 – Různé
4/MKZ 6/20
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2020
•

287/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací dle předloženého návrhu, bez dotace pro FUD UJEP Ústí n. L. 200.000,-Kč,
b) ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvy o poskytnutých neinvestičních dotací žadatelům a následně předat
FO k proplacení.
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

4/OŠ 2/20
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody spádových
mateřských škol zřízených městem Dubí
•

288/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
vydání obecně závazné vyhlášky města Dubí č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody spádových
mateřských škol zřízených městem Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Konzultováno s: Mgr. Martin Pech, vedoucí odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR
Termín: ihned
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4 / OVV 11/20

Způsob povolání JSDH města Dubí
•

289/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
se způsobem povolání Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Dubí dle přiloženého formuláře HZS
Ústeckého kraje.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

4/SD 1/20
Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – poptávkové řízení
•

290/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
výjimku ze Směrnice ZVZMR SM01/2017 při zadání zakázky „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie,
Cínovec“.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

4/SD 2/20
Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – výsledek poptávkového řízení
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291/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
výsledek poptávkového řízení na akci „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec“, na opravu části
fasády, a to firmu MEANDR Martin Černý s.r.o. a to za celkovou cenu 1 499 996,85 Kč,
2. pověřuje
starostu města k uzavření smlouvy s firmou MEANDR Martin Černý s.r.o. na opravu části fasády.
Pro: 13

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

4/SD 3/20
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) – Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě
•

292/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
návrh Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 322/2019,
2. pověřuje
starostu města k uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě 322/2019 s prodávajícím THT Polička, s.r.o., Starohradská
316, 572 01 Polička, IČ: 46508147.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4/SD 4/20

Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí – Smlouva o partnerství
•

293/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
Smlouvu o partnerství v rámci projektu Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí s partnerem Květina,
z.s., IČ: 27038645,
2. pověřuje
starostu města k uzavření Smlouvy o partnerství v rámci projektu Podpora komunitní sociální práce ve městě
Dubí s partnerem Květina, z.s., IČ: 27038645.
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

4/TO 15/20
Udělení výjimky ze směrnice města č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Rokosovského a Sportovní“
•

294/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) bere na vědomí
výjimku ze směrnice města č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu udělenou Radou města
Dubí dne 11.2.2020 pro akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Rokosovského a Sportovní“
b) bere na vědomí
zadání této zakázky malého rozsahu společnosti ENERGON Dobříš, s. r. o., Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš,
IČ 257 27 362, za celkovou cenu 497.953,- Kč bez DPH, tj. 602.523,- Kč vč. DPH.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

(celkový počet:

nehlasoval: 0

14 /17)

Zpracoval: Bc. Lukáš Jačka, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

4/TAJ 2/20
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Zrušení směrnice SM 01/2017 Zadávání zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek
•

295/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
ruší
směrnici SM 01/2017 Zadávání zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

4/TO 18/20
Dodatek č. 17 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců zařazených
do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu
•

296/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 17 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců
VPP č.148/2013 s Ivou Vaškovou, Školní 141, 417 03 Dubí.
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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4/TO 20/20

Schválení výsledku výběrového řízení pro akci
•

297/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele pro akci „Vnitřní stavební úpravy v ZŠ Dubí 2“ , a to f. Alpin Mont Servis, s.r.o.,
Ruská 94/68, 417 01 Dubí 1, IČ 25491270, která podala nabídku jako jediný uchazeč za celkovou nabídkovou
cenu 1.073.792,97 Kč bez DPH.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

4/TO 26/20
Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu
•

298/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 s Ivou Vaškovou, Školní 141, 417 03 Dubí.
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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299/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 7 ze dne 26. 02. 2020 z jednání finančního výboru ZM Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Předkládá: Ing. Marcela Velcová, předsedkyně FV

Zápis č. 7 ze dne 17. 02. 2020 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
•

300/11/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 7 ze dne 17. 02. 2020 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Předkládá: Tomáš Zíka, předseda KV

V Dubí dne 16. 04. 2020

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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