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 7. jednání Zastupitelstva města Dubí

18. 09. 2019

Usnesení z 7. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 18. 09. 2019 od 18:00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise
•

140/7/2019

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

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Dodatečně předložené materiály:
•

141/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
3/FO 17/19 – Rozpočtové opatření č. 34/2019
4/TAJ 3/19 – Pořízení služebního vozidla
4/TAJ 4/19 – Projekt obora Mstišov
Zápis č. 5 ze dne 16. 09. 2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:
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Program 7. jednání ZM Dubí
•

142/7/2019

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Odpis promlčených pohledávek (TO 57/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 295/2, p. č 295/5, p. č. 295/6, p. č. 295/7 a p. č. 295/8 k. ú. Cínovec
(TO 59/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 154/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 60/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 555/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 61/19)
Bezúplatný převod pozemku p. č. 113/3 k. ú. Dubí u Teplic (TO 62/19)
Prodej pozemku p. č. 53/1 k. ú. Mstišov (TO 63/19)
Prodej pozemku p. č. 188/2 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 64/19)
Prodej pozemku p. č. 641/2 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 65/19)
Prodej pozemku p. č. 190 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 66/19)
Prodej pozemků p. č. 495/2, p. č. 495/3, p. č. 494/5, p. č. 496/4 a části pozemků p. č. 495/1, p. č. 496/2
a p. č. 496/3 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 67/19)
Prodej pozemku p. č. 458 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 68/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 211/5 a část pozemku p. č. 478/1 oba k. ú. Mstišov (TO 69/19)
Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 551/44 k. ú. Dubí u Teplic (TO 70/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 408/1 a část pozemku p. č. 409/3 oba k. ú. Běhánky (TO 71/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1188/2 k. ú. Dubí u Teplic (TO 72/19)
„Stavba 45 RD v lokalitě Barborka sever“ – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě
(TO 73/19)
Návrh na podání žádosti o odkoupení pozemku p. č. 452/31 k. ú. Dubí u Teplic (TO 74/19)
„Mstišov Obytná zóna Na Výsluní II“ – žádost o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě
(TO 75/19)
Prodej části pozemku p. č. 456/1 k. ú. Běhánky (TO 76/19)
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3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 23/2019 (FO 11/19)
Rozpočtové opatření č. 28/2019 (FO 13/19)
Rozpočtové opatření č. 30/2019 (FO 14/19)
Rozpočtové opatření č. 28/2019 (FO 15/19)
Rozpočtové opatření č. 30/2019 (FO 16/19)

4. Různé
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubí na roky 2020 - 2022 (FO 12/19)
Poskytnutí neinvestiční podpory projektu „Podpora komunitního života na venkově 2019“ projekt Adventní
koncerty v Dubí, včetně žádosti (MKZ 2/19)
Protipovodňová opatření města Dubí – Dodatek č. 1 ke smlouvě (SD 15/19)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci – podání žádosti o dotaci (SD 16/19)
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) (SD 17/19)
Prodej budovy bývalého hraničního přechodu Cínovec (TAJ 2/19)
Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce chodníků v ulici Ruská“
z Integrovaného operačního programu v rámci výzvy MAS Cínovecko – IROP – Bezpečnost dopravy
a cyklodopravy II. (TO 58/19)
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

(celkový počet:

15 /17)

Kontrola usnesení
•

143/7/2019

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

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 57/19
Odpis promlčených pohledávek
•

144/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s odpisem promlčených pohledávek do 1 000,- Kč v celkové výši 4 673,56 Kč včetně úroků z prodlení
v částce 79 538,69 Kč.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

2/TO 59/19
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 295/2, p. č 295/5, p. č. 295/6, p. č. 295/7 a p. č. 295/8
k. ú. Cínovec
•

145/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 295/2 o výměře 589 m2, p. č. 295/5 o výměře 15 m2, p. č. 295/6
o výměře 27 m2, p. č. 295/7 o výměře 21 m2 a p. č. 295/8 o výměře 4 m2 (vše ostatní plocha, manipulační
plocha) k. ú. Cínovec.
Pro: 15

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 60/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 154/1 k. ú. Dubí-Bystřice
•

146/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 154/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
cca 35 m2 k. ú. Dubí-Bystřice. Přesná výměra bude stanovena na základě geodetického zaměření.
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 61/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 555/1 k. ú. Dubí u Teplic
•

147/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 555/1 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře cca 300 m2 k. ú. Dubí u Teplic. Přesná výměra bude stanovena na základě geodetického zaměření.
Pro: 15

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 62/19
Bezúplatný převod pozemku p. č. 113/3 k. ú. Dubí u Teplic
•

148/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod pozemku p. č. 113/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
15 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. 128/19/4120, včetně její
doložky - číslo smlouvy Města Dubí 245/2019/1489.
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 63/19
Prodej pozemku p. č. 53/1 k. ú. Mstišov
•

149/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 53/1 (zahrada) o výměře 31 m2 k. ú. Mstišov za kupní cenu sjednanou ve výši
znaleckého posudku č. 1515/65/19 celkem 17.880,- Kč do společného jmění manželů M. a J. D., bytem XXX
a uzavření kupní smlouvy č. 276/2019. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 15

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 64/19
Prodej pozemku p. č. 188/2 k. ú. Dubí-Bystřice
•

150/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 188/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 20 m 2, součástí je stavba bez čp/če
k. ú. Dubí-Bystřice za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1509/59/19 celkem 15.380,- Kč
do společného jmění manželů R. a M. T., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 278/2019. 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 65/19
Prodej pozemku p. č. 641/2 k. ú. Dubí-Bystřice
•

151/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 641/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 94 m2 k. ú. Dubí-Bystřice za kupní
cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1521/71/19 celkem 21.440,- Kč + 21 % DPH do vlastnictví
Ing. M. Ch. MBA, bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 279/2019. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 15

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 66/19
Prodej pozemku p. č. 190 k. ú. Dubí-Pozorka
•

152/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 190 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 41 m2 k. ú. Dubí-Pozorka za kupní cenu
sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1516/66/19 celkem 22.570,- Kč do vlastnictví paní V. B., bytem
XXX a uzavření kupní smlouvy č. 280/2019. 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 67/19
Prodej pozemků p. č. 495/2, p. č. 495/3, p. č. 494/5, p. č. 496/4 a části pozemků p. č. 495/1, p. č. 496/2
a p. č. 496/3 k.ú. Dubí-Pozorka
•

153/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemků p. č. 495/2 (zahrada) o výměře 13 m2, p. č. 495/3 (zahrada) o výměře 12 m2, p. č. 494/5
(zahrada) o výměře 11 m2, p. č. 496/4 (zahrada) o výměře 4 m2 a části pozemků p. č. 495/1 díl „a“ (zahrada)
o výměře 375 m2, p. č. 496/2 díl „b“ (zahrada) o výměře 27 m2 a p. č. 496/3 díl „c“ (zahrada) o výměře 36
m2 k. ú. Dubí-Pozorka dle geometrického plánu č. 737-47/2019 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého
posudku č. 1518/68/19 celkem 97.820,- Kč do vlastnictví Ing. P. W., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy
č. 281/2019. Kupující hradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad.
Pro: 15

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 68/19
Prodej pozemku p. č. 458 k. ú. Dubí-Bystřice
•

154/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 458 (zahrada) o výměře 145 m2 k. ú. Dubí-Bystřice za kupní cenu sjednanou ve výši
znaleckého posudku č. 1498/48/19 celkem 62.650,- Kč do vlastnictví paní M. V., bytem XXX a uzavření
kupní smlouvy č. 282/2019. 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 69/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 211/5 a část pozemku p. č. 478/1 oba k. ú. Mstišov
•

155/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 211/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 7 m2 k. ú. Mstišov,
b) neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 52 m2
k. ú. Mstišov.
Pro: 15

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 70/19
Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 551/44 k. ú. Dubí u Teplic
•

156/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 551/44 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 45 m2
k. ú. Dubí u Teplic. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
b) schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 551/44 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 225 m 2
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 71/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 408/1 a část pozemku p. č. 409/3 oba k. ú. Běhánky
•

157/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 408/1 (trvalý travní porost) o výměře 15 m2 a část pozemku
p. č. 409/3 (trvalý travní porost) o výměře cca 42 m2 oba k. ú. Běhánky. Přesná výměra bude stanovena na
základě geometrického plánu.
Pro: 15

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 72/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1188/2 k. ú. Dubí u Teplic
•

158/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1188/2 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 45 m2
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 73/19
„Stavba 45 RD v lokalitě Barborka sever“ – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí darovací
smlouvě
•

159/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 154/2018 s panem J. G., bytem XXX (změna
pozemku p. č. 453/11 na pozemek p. č. 453/29 k. ú. Mstišov).
Pro: 15

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 74/19
Návrh na podání žádosti o odkoupení pozemku p. č. 452/31 k. ú. Dubí u Teplic
•

160/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
podat žádost o odkoupení pozemku p. č. 452/31 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 36 m2 k. ú. Dubí u Teplic za odhadní cenu ve vlastnictví J. Š., bytem XXX a společnosti ZENTEX
s.r.o., Pekařská 178/10, 415 01 Teplice.
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 75/19
„Mstišov Obytná zóna Na Výsluní II“ – žádost o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě
•

161/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 268/2019 na pozemek p. č. 411/4 k. ú. Mstišov, včetně
místní komunikace, veřejného osvětlení a související technické infrastruktury realizované v rámci akce
„Mstišov Obytná zóna Na Výsluní II“ s panem P. K., bytem XXX.
Pro: 15

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 76/19
Prodej části pozemku p. č. 456/1 k. ú. Běhánky
•

162/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 456/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 30 m2 k. ú. Běhánky za kupní
cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1517/67/19 celkem 17.120,- Kč do vlastnictví paní R. H.,
bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 285/2019. Kupující hradí náklady na vyhotovení geometrického
plánu a návrh na vklad.
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

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3/FO 11/19
Rozpočtové opatření č. 23/2019
•

163/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 23/2019 ve výši 17.987,42 tis. Kč – Přijatá dotace v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) z MMR určená na financování projektu „Komunitní centrum“ města Dubí,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc září 2019.
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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3/FO 13/19
Rozpočtové opatření č. 28/2019
•

164/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 28/2019 ve výši 6.911,14 tis. Kč – Přijatá dotace v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) z MMR určená na financování projektu „Odborné učebny ZŠ Dubí 1“,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc září 2019.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

3/FO 14/19
Rozpočtové opatření č. 30/2019
•

165/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 30/2019 ve výši 8.453,15 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 3 OVV – na
předfinancování úvěru na nákup hasičského automobilu CAS 30-SCANIA P 500 B6x6 HA CP 28L, včetně
příslušenství,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc září 2019.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Bc. Ladislava Hamrová, vedoucí odb. dotací
Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned
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3/FO 15/19
Rozpočtové opatření č. 31/2019
•

166/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 31/2019 ve výši 7.127,01 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 8 - Dotace – na akci
„Protipovodňová opatření města Dubí“ – dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo schválené ZM dne 26.6.2019
se zhotovitelem BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc září 2019.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Bc. Ladislava Hamrová, vedoucí odb. dotací
Termín: ihned

3/FO 16/19
Rozpočtové opatření č. 32/2019
•

167/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 32/2019 ve výši 800 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor – oprava
části ubytovny - Sportovní 200, Dubí,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc září 2019.
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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3/FO 17/19
Rozpočtové opatření č. 34/2019
•

168/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 34/2019 ve výši 104,4 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor vnitřních věcí –
nákup služebního vozidla Škoda Fabia Combi (částku tvoří akontace ve výši 30% z celkové ceny vozu + 3
splátky do konce roku 2019),
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc září 2019.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned

K bodu č. 4 – Různé
4/FO 12/19
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubí na roky 2020 - 2022
•

169/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Dubí na roky 2020 – 2022.
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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4 / MKZ 2/19
Poskytnutí neinvestiční podpory projektu „Podpora komunitního života na venkově 2019“ projekt
Adventní koncerty v Dubí, včetně žádosti
•

170/7/2019

Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
uzavření smlouvy mezi smluvními stranami MAS Cínovecko, o. p. s. a Město Dubí o poskytnutí neinvestiční
podpory projektu ve výši 48 025,00 Kč. „Podpora komunitního života na venkově 2019“ projekt Adventní
koncerty v Dubí.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

4/SD 15/19
Protipovodňová opatření města Dubí – Dodatek č. 1 ke smlouvě
•

171/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo schválenou ZM dne 26. 6. 2019 č. usn.137/6/2019 se zhotovitelem BÁRTEK
ROZHLASY, s.r.o.,
2. pověřuje
starostu města k uzavření smlouvy a dodatku č. 1 s dodavatelem BÁRTEK ROZHLASY s.r.o.,
IČ: 27781275. Celková cena včetně DPH činí 7 127 008,90 Kč,
3. bere na vědomí
způsob financování akce „Protipovodňová opatření města Dubí“.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4/SD 16/19
Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci – podání žádosti o dotaci
•

172/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR – Program záchrany architektonického dědictví na rok 2020 na
rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci dle zpracované projektové dokumentace.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

4/SD 17/19
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS)
•

173/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
výsledek výběrového řízení na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky,
2. schvaluje
návrh Kupní smlouvy na pořízení,
3. pověřuje
starostu k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička,
IČ: 46508147. Celková cena včetně DPH činí 7 883 150,- Kč,
4. bere na vědomí
způsob financování nové cisternové automobilové stříkačky.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4/TAJ 2/19
Prodej budovy bývalého hraničního přechodu Cínovec
•

174/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) souhlasí
s obsahem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva s předmětem koupě pozemků st. p. č. 295
a p. č. 295/1 oba v k. ú. Cínovec mezi Městem Dubí a Krajským úřadem Ústí n/L
a
b) bere na vědomí
smlouvu o nájmu nemovitostí č. 2/2016 mezi Krajskou majetkovou, příspěvková organizace Ústí n/L
a T. G. a.s. Plzeň.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Konzultováno s: AK JUDr. Mareček
Termín: ihned

4/TAJ 3/19
Pořízení služebního vozidla
•

175/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) souhlasí
s výjimkou ze Směrnice č. SM 05/2008 O zadávání veřejných zakázek mimo zákon č. 137/2006 Sb. pro
nákup referentského vozidla Města Dubí ve výši 316 000,-Kč
a
b) schvaluje
uzavření smlouvy a pořízení osobního vozidla Škoda Fabia Combi 1,0 TSI Ambition Plus pro služební účely
Města Dubí (referentské vozidlo) s financováním na 36 měsíců s akontací 83.700,-Kč s pravidelnou měsíční
splátkou 6.882,-Kč v celkové finanční výši 316 000,- Kč od Louda Auto a. s.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned
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4/TAJ 4/19
Projekt obora Mstišov
•

176/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) bere na vědomí informaci o stavu jednání mezi Městem Dubí a podnikem Lesy ČR s. p.,
b) souhlasí se záměrem budoucího provozování Obory Mstišov a s majetkovým vstupem a získáním
předmětných pozemků v oboře formou směny pozemků,
c) souhlasí se zadáním studie budoucího uspořádání Obory Mstišov,
d) pověřuje starostu města jednáním s podnikem Lesy ČR s. p. o projektu Obory Mstišov.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

4/TO 58/19
Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce chodníků v ulici
Ruská“ z Integrovaného operačního programu v rámci výzvy MAS Cínovecko – IROP – Bezpečnost
dopravy a cyklodopravy II.
•

177/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce chodníků v ulici Ruská“
z Integrovaného operačního programu v rámci výzvy MAS Cínovecko – IROP – Bezpečnost dopravy
a cyklodopravy II a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 6.000.000,-Kč.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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Zápis č. 5 ze dne 16. 09. 2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
•

178/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 5 ze dne 16. 09. 2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Předkládá: Tomáš Zíka, pověřený člen KV

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci
•

179/7/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
informaci o způsobu financování 3. etapy opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta

V Dubí dne 18. 09. 2019

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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