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 6. jednání Zastupitelstva města Dubí

26. 06. 2019

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 26. 06. 2019 od 18:00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


118/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: p. Petr Let
pí Helena Vengrynská
p. Mgr. Jiří Zmítko
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Alena Dvořáková
p. Ing. Jiří Janeček
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Dodatečně předložené materiály:


119/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 56/19 – Schválení akce „Rekonstrukce střechy, oken a topení budovy Mírová 218 (Perspektiva)
v Dubí 3“ a zrušení výběrového řízení na rekonstrukci střechy budovy ZŠ, ul. Střední čp. 120
3/FO 10/19 - Rozpočtové opatření č. 17/2019
Zápis č. 4 ze dne 24. 06. 2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:
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Program 6. jednání ZM Dubí


120/6/2019

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. 555/4 k. ú. Dubí u Teplic (TO 46/19)
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 555/4 a p. č. 564/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 47/19)
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 505/12, 519/10, 519/17 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 48/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 260/1 k. ú. Mstišov (TO 49/19)
Bezúplatný převod pozemku p. č. 545/3 k. ú. Mstišov (TO 50/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 227 a 240/2 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 51/19)
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 113/3 k. ú. Dubí u Teplic (TO 52/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1084 k. ú. Dubí u Teplic (TO 53/19)
Účast na elektronické dražbě pozemků p. č. 532/5, p. č. 537, p. č. 543/4 k. ú. Běhánky (TO 54/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 476/36 k. ú. Mstišov (TO 55/19)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 15/2019 (FO 9/19)

4. Různé
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2018 a schválení účetní závěrky města Dubí za rok 2018 (FO 8/19)
Zadávací dokumentace pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „Pořízení cisternové
automobilové stříkačky, Dubí“ (SD 12/19)
Protipovodňová opatření města Dubí – schválení výsledků výběrového řízení (SD 13/19)
Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – poptávkové řízení (SD 14/19)
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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


121/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 46/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 555/4 k. ú. Dubí u Teplic


122/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 555/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 38 m2
k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

2/TO 47/19
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 555/4 a p. č. 564/1 k. ú. Dubí u Teplic


123/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 555/4 o výměře 45 m2 a část pozemku p. č. 564/1 o výměře 33 m2
(oba ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 16

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 48/19
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 505/12, 519/10, 519/17 k. ú. Dubí-Pozorka


124/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
podat žádost o bezúplatný převod pozemků p. č. 505/12 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 43 m2,
p. č. 519/10 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 6 m2 a p. č. 519/17 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře 319 m2 vše k. ú. Dubí-Pozorka, ve vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 380/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

2/TO 49/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 260/1 k. ú. Mstišov


125/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 260/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 45 m 2
k. ú. Mstišov.
Pro: 16

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 50/19
Bezúplatný převod pozemku p. č. 545/3 k. ú. Mstišov


126/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod pozemku p. č. 545/3 (ostatní plocha, silnice) o výměře 97 m2 k. ú. Mstišov do vlastnictví
Města Dubí od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
b) znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 88/19/4120, včetně její doložky číslo smlouvy Města Dubí 177/2019/1487.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

2/TO 51/19
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 227 a 240/2 k. ú. Dubí-Pozorka


127/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 227 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 138 m 2 a p. č. 240/2
(zahrada) o výměře 328 m2 oba k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 16

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 52/19
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 113/3 k. ú. Dubí u Teplic


128/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
podat žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 113/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 15 m2 k. ú. Dubí u Teplic, ve vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 380/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

2/TO 53/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1084 k. ú. Dubí u Teplic


129/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1084 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 1.115 m 2
k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 16

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 54/19
Účast na dražbě pozemků p. č. 532/5, p. č. 537 a p. č. 543/4 k. ú. Běhánky


130/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
účast na elektronické dražbě vyhlášené Exekutorským úřadem v Rakovníku, se sídlem Husovo nám. 22,
269 01 Rakovník na základě dražební vyhlášky č. j. Ex 4006/15-51 na dražbu pozemků p. č. 532/5 (zahrada)
o výměře 173 m2, p. č. 537 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 632 m2 a p. č. 543/4 (ostatní plocha jiná
plocha) o výměře 88 m2 k. ú. Běhánky včetně příslušenství (zděný pilíř pro elektrorozvaděč, zděná garáž na
pozemku p. č. 532/5 k. ú. Běhánky).
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

2/TO 55/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 476/36 k. ú. Mstišov


131/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 476/36 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře cca 72 m2 k. ú. Mstišov. Přesná výměra bude stanovena na základě geodetického zaměření.
Pro: 16

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 56/19
Schválení akce „Rekonstrukce střechy, oken a topení budovy Mírová 218 (Perspektiva) v Dubí 3“
a zrušení výběrového řízení na rekonstrukci střechy budovy ZŠ, ul. Střední čp. 120


132/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1) schvaluje
akci „Rekonstrukce střechy, oken a topení budovy čp.218, ul. Mírová v Dubí 3“
a
2) rozhodlo
že investiční akce „Oprava střechy budovy ZŠ v ulici Střední čp.120 v Dubí 3“ nebude z finančních důvodů
v letošním roce realizována.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3/FO 9/19
Rozpočtové opatření č. 15/2019


133/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 15/2019 ve výši 1.169,63 tis. Kč – Přijatá 6. část dotace v rámci Operačního programu
Zaměstnanost určená na financování projektu Města Dubí „Šance pro každého“,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc červen 2019.
Pro: 16

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 10/19
Rozpočtové opatření č. 17/2019


134/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 17/2019 ve výši 1.000,00 tis. Kč – přijatá investiční dotace z Krajského úřadu Ústeckého
kraje určená na financování projektu Města Dubí „Pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ
HZS ČR“,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc červen 2019.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

K bodu č. 4 – Různé
4/FO 8/19
Návrh Závěrečného účtu Města Dubí za rok 2018 a schválení účetní závěrky Města Dubí za rok 2018


135/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
Závěrečný účet města Dubí za rok 2018, jehož součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Dubí za rok 2018, s vyjádřením souhlasu s výhradami, na jejichž základě byla přijata opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
b) schvaluje
přijatá nápravná opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
c) ukládá
Ing. Markétě Pauzové zaslat Závěrečný účet města Dubí za rok 2018 včetně opatření potřebných k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků do 15 dnů ode dne schválení na Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor kontroly
(§ 12 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí),
d) schvaluje
účetní závěrku Města Dubí za rok 2018,
e) ukládá
Ing. Markétě Pauzové zanést údaje o schválení účetní závěrky do výkazu Informace o schválení nebo
neschválení účetní závěrky za rok 2018.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned
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4/SD 12/19
Zadávací dokumentace pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „Pořízení
cisternové automobilové stříkačky, Dubí“


136/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Zadávací dokumentaci pro vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „Pořízení cisternové
automobilové stříkačky, Dubí“ včetně příloh.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

4/SD 13/19
Protipovodňová opatření Města Dubí – schválení výsledků výběrového řízení


137/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
výsledky výběrového řízení veřejné zakázky na dodávku v otevřeném nadlimitním řízení s názvem
„Protipovodňová opatření Města Dubí“,
2. pověřuje
starostu města k uzavření smlouvy s dodavatelem BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., IČ: 27781275. Celková
nabídková cena včetně DPH činí 7 127 008,90 Kč.
Pro: 16

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 14/19

Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – poptávkové řízení


138/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
výjimku ze Směrnice ZVZMR SM01/2017 při zadání zakázky „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie,
Cínovec“,
2. schvaluje
výsledky poptávkového řízení na akci „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec“:
1). na restaurátorské práce mříží, oken a hodin podala nejvýhodnější nabídku firma Ateliéry Bárta s.r.o., a to za
378 180,- Kč včetně DPH,
2). na opravu a restaurování pískovcových prvků včetně jejich doplnění a opravy části fasády firma MEANDR
Martin Černý s.r.o., a to za 1 128 768,- Kč včetně DPH,
3. pověřuje
starostu města k uzavření smlouvy s dodavatelem Ateliéry Bárta s.r.o. na restaurátorské práce a s firmou
MEANDR Martin Černý s.r.o. na opravu a restaurování pískovcových prvků včetně jejich doplnění a opravy
části fasády.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

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

Zápis č. 4 ze dne 24. 06. 2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí


139/6/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 4 ze dne 24. 06. 2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /17)

Předkládá: Tomáš Zíka, pověřený člen KV
V Dubí dne 26. 06. 2019

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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