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 5. jednání Zastupitelstva města Dubí

15. 05. 2019

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 15. 05. 2019 od 18:00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


90/5/2019

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

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Dodatečně předložené materiály:


91/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 43/19 – Podání exekučního řízení
2/TO 44/19 - Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 310 a p. č. 321 k. ú. Drahůnky
2/TO 45/19 - Prodej části pozemků p. č. 520, p. č. 615 a p. č. 634 k. ú. Běhánky
4/TO 41/19 – Dodatek č. 17 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu
4/TO 42/19 – Dodatek č. 14 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců
zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu a navýšení zálohy na mzdy
pro pracovníky VPP o 100 000,- Kč
Zápis č. 3 ze dne 13. 05. 2019 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Stránka 1 z 13

14 /17)

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 5. jednání Zastupitelstva města Dubí

15. 05. 2019

Program 5. jednání ZM Dubí


92/5/2019

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 221 a část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky (TO 30/19)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 641/2 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 31/19)
Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 387/2 k. ú. Běhánky (TO 32/19)
Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 376 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 33/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 262/2 k. ú. Běhánky (TO 34/19)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 214/1 k. ú. Mstišov (TO 35/19)
Bezúplatný převod pozemku p. č. 536/1 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 36/19)
Prodej části p. č. 329/1 k. ú. Běhánky – uzavření budoucí kupní smlouvy (TO 37/19)
Nabídka na odkoupení pozemků st. p. č 295, jehož součástí je stavba čp. 16 a p. č. 295/1 oba k. ú. Cínovec
(stará celnice) (TO 38/19)
Revokace usnesení a podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 4569/8 k. ú. Teplice (TO 39/19)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 8/2019 (FO 4/19 )
Rozpočtové opatření č. 9/2019 (FO 5/19 )
Rozpočtové opatření č. 10/2019 (FO 6/19 )
Rozpočtové opatření č. 11/2019 (FO 7/19 )

4. Různé
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 397/2018 o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou
službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2019 (OŠ 3/19 )
Stížnost pro pomluvu (TAJ 1/19 )
Udělení výjimky ze směrnice města č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zadání veřejné
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Dubí-Pozorce“ (TO 40/19)
Zápis č. 3. ze dne 06.05.2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:
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Kontrola usnesení


93/5/2019

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

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 30/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 221 a část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky


94/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 221 (trvalý travní porost) o výměře 1.921 m 2 a část pozemku
p. č. 219/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 180 m2 oba k. ú. Drahůnky. Přesná výměra bude stanovena na
základě geometrického plánu.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

2/TO 31/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 641/2 k. ú. Dubí-Bystřice


95/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 641/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 94 m 2
k. ú. Dubí-Bystřice.
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 32/19

Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 387/2 k. ú. Běhánky


96/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemku p. č. 387/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 62 m2 k. ú. Běhánky za
dohodnutou kupní cenu 18.000,- Kč od Bc. M. Š., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 141/2019 za
předpokladu, že na pozemku nebude váznout žádné zástavní právo. 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 33/19
Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 376 k. ú. Dubí-Pozorka


97/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemku p. č. 376 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře 4.785 m 2 k. ú. DubíPozorka za dohodnutou kupní cenu 1.150.000,- Kč od manželů J. a M. S., bytem XXX a uzavření kupní
smlouvy č. 142/2019. 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 34/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 262/2 k. ú. Běhánky


98/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku
o výměře cca 122 m2 k. ú. Běhánky.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

p.

nehlasoval: 0

č.

262/2

(ostatní

(celkový počet:

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 35/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 214/1 k. ú. Mstišov


99/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 214/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 45 m 2
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 36/19
Bezúplatný převod pozemku p. č. 536/1 k. ú. Dubí-Pozorka


100/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod pozemku p. č. 536/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
567 m2 k. ú. Dubí-Pozorka do vlastnictví Města Dubí od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
b) znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 31/19/4120, včetně její doložky
- číslo smlouvy Města Dubí 63/2019/1483.
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 37/19
Prodej části p. č. 329/1 k. ú. Běhánky – uzavření budoucí kupní smlouvy


101/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 143/2019 na prodej části pozemku
p. č. 329/1 k. ú. Běhánky (ostatní plocha, jiná plocha) o dosud neurčené výměře, jež bude oddělena budoucím
oddělovacím geometrickým plánem za účelem výstavby trafostanice (cca 20 m2) se společností ČEZ
Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Kupní cena bude sjednána ve výši znaleckého
posudku + 21 % DPH.
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 38/19
Nabídka na odkoupení pozemků st. p. č 295, jehož součástí je stavba čp. 16 a p. č. 295/1 oba k. ú. Cínovec
(stará celnice)


102/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemků st. p. č. 295 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 319 m2 a p. č. 295/1 (ostatní plocha,
manipulační plocha) o výměře 505 m2 oba k. ú. Cínovec, včetně zabudovaného trezoru za maximální
dohodnutou kupní cenu 1.500.000,- Kč od Ústeckého kraje, Velká Hradební 31118/48, 400 02 Ústí nad Labem
a uzavření kupní smlouvy č. 144/2019. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 13

proti: 1

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 39/19
Revokace usnesení a podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 4569/8 k. ú. Teplice


103/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) revokuje
usnesení č. 8/1/2014 ze dne 17. 12. 2014, kterým souhlasí s podmínkami odkoupení
a vydáním prohlášení k odkoupení pozemku p. č. 4569/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
289 m2 k. ú. Teplice,
b) revokuje
usnesení č. 423/15/2016 ze dne 23. 11. 2016, kterým schválilo akceptovat navrhovanou kupní cenu pozemku
p. č. 4569/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 289 m2 k. ú. Teplice ve výši 62.000,- Kč,
c) schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku pod místní komunikací p. č. 4569/8 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 289 m2 k. ú. Teplice ve vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty, státní organice,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.
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 43/19
Podání exekučního řízení


104/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s podáním exekučního řízení na paní P. R.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO – správy majetku
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 44/19
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 310 a p. č. 321 k. ú. Drahůnky


105/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 310 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 25 m2 a část pozemku p. č. 321 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 65 m2 oba
k. ú. Drahůnky. Přesná výměra bude stanovena na základě geodetického zaměření.
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 45/19
Prodej části pozemků p. č. 520, p. č. 615 a p. č. 634 k. ú. Běhánky


106/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 520 díl „b“ (zahrada) o výměře 9 m2, části pozemku p. č. 615 díl „j“ (ostatní plocha,
jiná plocha) o výměře 36 m2 a části pozemku p. č. 634 díl „k“ (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
8 m2 (dle GP p. č. 615/2) vše k. ú. Běhánky dle geometrického plánu č. 541-43/2018 za kupní cenu sjednanou
ve výši znaleckého posudku č. 1479/29/19 celkem 38950,- Kč do společného jmění manželů Ing. V. a M. F.,
bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 162/2019. 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 4/19
Rozpočtové opatření č. 8/2019


107/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2019 ve výši 1.483,33 tis. Kč – daň z příjmu právnických osob za obec. Jedná se o
formální rozpočtovou změnu bez dopadu na hospodaření Města,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc květen 2019.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

3/FO 5/19
Rozpočtové opatření č. 9/2019


108/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2019 ve výši 1.150.000,- Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor – nákup
pozemku p. č. 376 k. ú. Dubí - Pozorka,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc květen 2019.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned

Stránka 9 z 13

14 /17)

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 5. jednání Zastupitelstva města Dubí

15. 05. 2019

3/FO 6/19
Rozpočtové opatření č. 10/2019


109/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2019 ve výši 1.500.000,- Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor – nákup
staré celnice dům čp. 16 na pozemku st. p. č. 295, p. č. 295/1 k. ú. Cínovec,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc květen 2019.
Pro: 13

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned

3/FO 7/19
Rozpočtové opatření č. 11/2019


110/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2019 ve výši 200.000,- Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor – nákup
„Perspektivy“, dům čp. 218 na p.č.1, budova bez čp. na p. č. 9, p. č.2.,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc květen 2019.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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K bodu č. 4 – Různé
4/OŠ 3/19
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 397/2018 o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou
službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2019


111/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 397/2018 o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě
s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2019.
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
Termín: ihned

4/TAJ 1/19
Stížnost pro pomluvu


112/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
stížnost K. K. ve věci údajného předražení obytných kontejnerů dodaných na stavbu Komunitního centra
v Dubí a informaci o průběhu plánování a výstavbě Komunitního centra v Dubí 3 – Pozorce.
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 2

(celkový počet:

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned
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4/TO 40/19
Udělení výjimky ze směrnice města č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Dubí-Pozorce“


113/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) souhlasí
s udělením výjimky ze směrnice města č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Dubí-Pozorce“,
b) souhlasí
se zadáním této zakázky společnosti TELKONT s. r. o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ 254 67 069 za
celkovou cenu 3.295.189,- Kč vč. DPH a s uzavřením trojstranné dohody o spolupráci při realizaci akce mezi
Městem Dubí, společností TELKONT s. r. o. a Bilfinger Euromont a. s.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

4/TO 41/19
Dodatek č. 17 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu


114/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 17 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 s Ivou Vaškovou, Školní 141, 417 03
Dubí.
Pro: 14

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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4/TO 42/19
Dodatek č. 14 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců zařazených
do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu a navýšení zálohy na mzdy pro
pracovníky VPP o 100 000,- Kč


115/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 14 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců VPP
č.148/2013 s Ivou Vaškovou, Školní 141, 417 03 Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

Zápis č. 3 ze dne 06. 05. 2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí


116/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 3 ze dne 06. 05. 2019 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Předkládá: Tomáš Zíka, pověřený člen KV

Zápis č. 3 ze dne 13. 05. 2019 z jednání finančního výboru ZM Dubí


117/5/2019

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 3 ze dne 13. 05. 2019 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
V Dubí dne 15. 05. 2019
Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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