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 29. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 05. 2018

Usnesení z 29. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 16. 05. 2018 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise
•

704/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Květuše Koritková
p. Bohuslav Janoušek
pí Helena Vengrynská
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: p. Petr Let
p. Tomáš Zíka
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Dodatečně předložené materiály:
•

705/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 35/18 – Prodej části p. č. 40/3 k. ú. Cínovec – uzavření budoucí kupní smlouvy
2/TO 37/18 - „Stavba 45 RD v lokalitě Barborka sever“ - Smlouva o budoucí darovací smlouvě
2/TO 38/18 - Umístění inženýrských sítí – Dubí, Drahůnská, Rekonstrukce kanalizace a
vodovodu
3/FO 11/18 – Odpis pohledávek
4/SD 9/18 – Uzavření smlouvy s dodavatelem na akci „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie,
Cínovec – Restaurátorské práce“
4/SD 10/18 – Výběrové řízení „Komunitní centrum Dubí“
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4/SD 11/18 – Schválení podání žádosti na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS)
v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra pro rok 2019 „Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“
4/TO 36/18 – Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 284/2017 uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník v platném znění s Ivou Vaškovou s.r.o.
4/TO 39/18 - 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, ul.
Dukelská, Polní, Severní, Švermova a B. Němcové“
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Program 29. jednání ZM Dubí
•

706/29/2018

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Bezúplatný převod pozemku p. č. 24/50 k. ú. Dubí u Teplic (TO 23/18)
Bezúplatný převod pozemku p. č. 333/1 k. ú. Běhánky (TO 24/18)
Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dubí-Pozorka (TO 25/18)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 431/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 26/18)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 59/9 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 27/18)
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 200, p. č. 201 a p. č. 251/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 28/18)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky (TO 29/18)
Odpis pohledávek (TO 30/18)
Prodej části pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky (TO 31/18)
Prodej pozemku p. č. 470/18 k. ú. Mstišov (TO 32/18)
Prodej pozemku p. č. 586/1 k. ú. Běhánky (TO 33/18)
Prodej části pozemku p. č. 273/1, pozemků p. č. 271, p. č. 273/3, p. č. 273/4, p. č. 273/5, p. č. 634/24,
p. č. 634/25, p. č. 634/45 vše k. ú. Dubí-Bystřice (TO 34/18)
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3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 19/2018 (FO 8/18)
Rozpočtové opatření č. 20/2018 (FO 9/18)
Rozpočtové opatření č. 21/2018 (FO 10/18)

4. Různé
Odpis pohledávek z FRB (FO 6/18)
Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB (FO 7/18)
Schválení „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na projekt Odborné učebny ZŠ Dubí 1,
reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003979 (SD 6/18)
Výběrové řízení „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – Restaurátorské práce“ (SD
7/18)
Žádost o spoluúčast na zabezpečení provozu zubní pohotovosti (STAR 2/18)
Zápis č. 12 ze dne 04. 04. 2018 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Zápis č. 24 ze dne 23. 04. 2018 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

(celkový počet:

16 /21)

Kontrola usnesení
•

707/29/2018

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

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 23/18
Bezúplatný převod pozemku p. č. 24/50 k. ú. Dubí u Teplic
•

708/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod pozemku p. č. 24/50 (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. 57/18/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí 98/2018/1457.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 24/18
Bezúplatný převod pozemku p. č. 333/1 k. ú. Běhánky
•

709/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod pozemku p. č. 333/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
1.187 m2 k. ú. Běhánky do vlastnictví Města Dubí od České republiky Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových,
b) znění
předložené
Smlouvy
o
bezúplatném
převodu
vlastnického
práva
č. 55/18/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí 93/2018/1456.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 25/18
Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dubí-Pozorka
•

710/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 461/9 (ostatní plocha, zeleň) o výměře
101 m2, p. č. 461/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 79 m2, p. č. 461/13 (ostatní plocha,
zeleň) o výměře 3 m2, p. č. 502/2 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 38 m2, p. č. 502/6 (ostatní
plocha, neplodná půda) o výměře 1 m2 a p. č. 502/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1
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 /21)

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

2/TO 26/18
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 431/1 k. ú. Dubí u Teplic
•

711/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 431/1 (zahrada) o výměře cca 150 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 27/18
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 59/9 k. ú. Dubí-Pozorka
•

712/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 59/9 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 410 m 2
k. ú. Dubí - Pozorka. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 28/18
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 200, p. č. 201 a p. č. 251/1 k. ú. Dubí-Bystřice
•

713/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 200 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
1.046 m2, p. č. 201 (trvalý travní porost) o výměře 254 m2 a p. č. 251/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře 115 m2 vše k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 29/18
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky
•

714/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 400 m 2 k. ú.
Drahůnky.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 30/18
Odpis pohledávek
•

715/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
a) s odepsáním pohledávek paní D. H. v celkové částce 628 292,20 Kč včetně příslušenství
a V. Ch. v celkové částce 473 006,72 Kč včetně příslušenství, na základě usn. č. 328/16/2013
z 16.jednání ZM ze dne 21.1.2013,
b) s odepsáním pohledávky paní P. E. v celkové částce 345 501,12 Kč včetně příslušenství,
na základě oznámení Exekutorského úřadu v Teplicích č.j. 110 Ex 928/08-216 ze dne 10.3.2015,
c) s odepsáním pohledávky pana M.K. v celkové částce 25 035 Kč včetně příslušenství,
na základě usnesení Okresního soudu v Teplicích č.j. 14 Nc 14893/2008-29 ze dne 2.4.2013 a usnesení
Krajského soudu v Ústí nad Labem 11Co 921/2013-45 ze dne 24.10.2013,
d) s odepsáním pohledávky pana M. K. (1976) a R. K., v celkové částce 526 383 Kč včetně
příslušenství, na základě rozsudku Okresního soudu v Teplicích č.j. 9 C 215/2006-141 ze dne
19.7.2007 (zamítnuta žaloba),
e) s odepsáním pohledávek zemřelých – pana S. D., v celkové částce 896 038,44 Kč včetně
příslušenství a M. K. (1948) v celkové částce 602 741 Kč včetně příslušenství.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 31/18
Prodej části pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky
•

716/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 219/1 (trvalý travní porost) o výměře 1.031 m2 k. ú. Drahůnky dle
geometrického plánu č. 238-549/2018 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č.
1406/27/18 celkem 23.360,- Kč + 21 % DPH do společného jmění manželů Ing. J. a L. N., bytem XXX
a uzavření kupní smlouvy č. 145/2018. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 32/18
Prodej pozemku p. č. 470/18 k. ú. Mstišov
•

717/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 470/18 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře
906 m2 k. ú. Mstišov za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1408/29/18 celkem
47.620,- Kč + 21 % DPH (v případě, že pozemek podléhá daňové povinnosti) do vlastnictví spolku
Nola Dubí z.s., IČ 06189351, Arkalycká 877/4, Háje, 149 Praha 4 a uzavření kupní smlouvy č.
147/2018. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

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

Stránka 8 z 19

(celkový počet:

16 /21)

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 29. jednání Zastupitelstva města Dubí

16. 05. 2018

2/TO 33/18
Prodej pozemku p. č. 586/1 k. ú. Běhánky
•

718/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 586/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 1.612 m2
k. ú. Běhánky za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1405/26/18 celkem 624.570,Kč + 21 % DPH do společného jmění manželů V. a T. S., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č.
148/2018. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 34/18
Prodej části pozemku p. č. 273/1, pozemků p. č. 271, p. č. 273/3, p. č. 273/4, p. č. 273/5, p. č. 634/24,
p. č. 634/25, p. č. 634/45 vše k. ú. Dubí-Bystřice
•

719/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
prodej části pozemku p. č. 273/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 762 m2 dle
geometrického plánu č. 826-535/2017, pozemků p. č. 271 (ostatní plocha, manipulační plocha) o
výměře 164 m2, p. č. 273/3 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 147 m2 a p. č. 634/24 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 94 m2vše k. ú. Dubí-Bystřice za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckých
posudků č. 1387/8/18 a č. 1407/28/18 celkem 172.250,- Kč + 21 % DPH do vlastnictví L. N., bytem
XXX a uzavření kupní smlouvy č. 149/2018 se zřízením služebnosti. Návrh na vklad hradí kupující.
b) schvaluje
prodej pozemku p. č. 273/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 31 m 2, p. č. 273/5 (ostatní
plocha, manipulační plocha) o výměře 10 m2, p. č. 634/25 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 10 m2
p. č. 634/45 (trvalý travní porost) o výměře 23 m2 vše k. ú. Dubí-Bystřice za kupní cenu sjednanou ve
výši znaleckého posudku č. 1407/28/18 celkem 6.080,- Kč + 21 % DPH do společného jmění manželů
M. a M. Z., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 150/2018. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 35/18
Prodej části p. č. 40/3 k. ú. Cínovec – uzavření budoucí kupní smlouvy
•

720/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 157/2018 na prodej části pozemku p. č. 40/3 k. ú.
Cínovec (ostatní plocha, manipulační plocha) o dosud neurčené výměře, jež bude oddělena budoucím
oddělovacím geometrickým plánem za účelem výstavby trafostanice (cca 16 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: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

2/TO 37/18
„Stavba 45 RD v lokalitě Barborka sever“ - Smlouva o budoucí darovací smlouvě
•

721/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 152/2018 na části pozemků p. č. 602/4,
p. č. 602/13, p. č. 602/14, p. č. 602/15 k. ú. Dubí-Bystřice a části pozemků p. č. 448/13
a p. č. 448/14 k. ú. Mstišov, včetně místní komunikace, veřejného osvětlení a související technické
infrastruktury realizované v rámci akce „Stavba 45 RD v lokalitě Barborka Sever“ s panem L. P.,
bytem XXX a A. V., bytem XXX,
b) schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 153/2018 na části pozemků p. č. 448/5,
p. č. 450/2, p. č. 453/7 k. ú. Mstišov, na části pozemků p. č. 602/6, p. č. 602/7, p. č. 602/8 k. ú. DubíBystřice a na části pozemků a p. č. 408/3 k. ú. Dubí-Pozorka, včetně místní komunikace, veřejného
osvětlení a související technické infrastruktury realizované v rámci akce „Stavba 45 RD v lokalitě
Barborka Sever“ s Ing. P. M., bytem XXX a L. P., bytem XXX,
c) schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 154/2018 na část pozemku p. č. 453/11 k. ú. Mstišov,
včetně místní komunikace, veřejného osvětlení a související technické infrastruktury realizované v
rámci akce „Stavba 45 RD v lokalitě Barborka Sever“ s panem J. G., bytem XXX.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 38/18
Umístění inženýrských sítí – Dubí, Drahůnská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
•

722/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP 006 087 Dubí, Drahůnská – rekonstrukce kanalizace
a vodovodu) dle předložené situace do pozemků p. č. 95/1, p. č. 179 (oba ostatní plocha, ostatní
komunikace) k. ú. Dubí-Bystřice, p. č. 150/1 a p. č. 155 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú.
Drahůnky a p. č. 126/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky, a to v souladu s vyjádřením
Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Po dokončení stavby vlastník kanalizace a
vodovodu, požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na základě skutečného
zaměření.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3/FO 8/18
Rozpočtové opatření č. 19/2018
•

723/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 19/2018 ve výši 949,68 tis. Kč – Přijatá 3. část dotace v rámci Operačního
programu Zaměstnanost určené na financování projektu Města Dubí „Šance pro každého“,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2018.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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3/FO 9/18
Rozpočtové opatření č. 20/2018
•

724/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 20/2018 ve výši 1.841,208,65 Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 8 Dotace – „Oprava
kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – Restaurátorské práce“,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2018.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

3/FO 10/18
Rozpočtové opatření č. 21/2018
•

725/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 21/2018 ve výši 600 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor –
„Výstavba dětského hřiště ve Mstišově, ul. Školní, za mateřskou školkou“,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2018.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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3/FO 11/18
Odpis pohledávek
•

726/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí s odpisem
a) pohledávky č.1. ve výši 11 600 Kč, příslušenství k této pohledávce činí 9 196,50 Kč, celkem
tedy 20 796,5 Kč.
b) pohledávky č. 2 ve výši 5 560,20 Kč, příslušenství k této pohledávce činí 33 227,92 Kč, celkem
tedy 38 788,12 Kč.
c) pohledávky č. 3. ve výši 12 639,70 Kč, příslušenství k této pohledávce činí 22 267,14 Kč,
celkem tedy 34 906,84 Kč.
d) pohledávky č. 4 ve výši 400 000 Kč, příslušenství k této pohledávce činí 269 326,71 Kč, celkem
tedy 669 326,71 Kč.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Zpracovala: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

K bodu č. 4 – Různé
4/FO 6/18
Odpis pohledávek z FRB
•

727/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po doporučení RM Dubí a po projednání
schvaluje
a) odpis pohledávky č.1. (VS 609) ve výši 198 448,47 Kč, příslušenství k této pohledávce činí
545 197,05 Kč, celkem tedy 743 645,52 Kč.
b) odpis pohledávky č. 2 (VS 109) ve výši 249 511,31 Kč, příslušenství k této pohledávce činí
711 138,46 Kč, celkem tedy 960 649,77 Kč.
c) odpis pohledávky č. 3. (VS 809) ve výši 184 360 Kč, příslušenství k této pohledávce činí
528 609,29 Kč, celkem tedy 712 969,29 Kč.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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4/FO 7/18
Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB
•

728/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
poskytnutí zápůjčky ze zvláštního účelového účtu, který slouží k poskytování zápůjček na zvelebení
obytných budov a jejich staveb na území města Dubí žadateli č. 1.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové uzavřít smlouvu o zápůjčce určenou na zvelebení obytných budov a staveb
s žadatelem č. 1.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

4/SD 6/18
Schválení „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na projekt Odborné učebny ZŠ
Dubí 1, reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003979
•

729/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
1) schvaluje
„Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na projekt Odborné učebny ZŠ Dubí 1, reg. číslo
projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003979,
2) pověřuje
Marii Račkovičovou ke komunikaci s poskytovatelem dotace a k provádění úkonů prostřednictvím IS
KP14+.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4/SD 7/18
Výběrové řízení „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – Restaurátorské práce“
•

730/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zadání plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Oprava kostela Nanebevzetí Panny
Marie, Cínovec – Restaurátorské práce“ vybranému dodavateli Ateliéry Bárta s.r.o., Žižkova 312,
Hořice v Podkrkonoší 508 01, IČ: 274 785 48, a to za podmínek uvedených v jeho předložené a
hodnocené nabídce.
- Celková nabídková cena bez DPH:
1 601 051,00 Kč.
- Celková nabídková cena s DPH (15%): 1 841 208,65 Kč.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

4/SD 9/18
Uzavření smlouvy s dodavatelem na akci „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec –
Restaurátorské práce“
•

731/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy s firmou Ateliéry Bárta s.r.o., Žižkova 312, Hořice v Podkrkonoší 508 01, IČ:
274 785 48 na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – restaurátorské práce, a to v celkové
ceně 1 841 208,65 Kč včetně DPH.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4/SD 10/18
Výběrové řízení „Komunitní centrum Dubí“
•

732/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zadání plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Komunitní centrum Dubí“ vybrané firmě
Stavmart s.r.o., Boženy Němcové 41, Krupka 417 42, IČ: 28703065, a to za podmínek uvedených
v jeho předložené a hodnocené nabídce.
- Celková nabídková cena bez DPH:
15 636 936,- Kč
- Celková nabídková cena s DPH (21%): 18 920 693,- Kč.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0 nehlasoval: 0
(celkový počet:
16 /21)
Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4/SD 11/18
Schválení podání žádosti na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) v rámci
dotačního programu Ministerstva vnitra pro rok 2019 „Účelové investiční dotace pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí“
•

733/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
podání žádosti na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) v rámci dotačního programu
Ministerstva vnitra pro rok 2019 „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů
obcí“.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4 / Star. 2/18
Žádost o spoluúčast na zabezpečení provozu zubní pohotovosti
•

734/29/2018

Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000,-Kč z fondu starosty pro Město Bílina, Břežánská 50/4,
418 31 Bílina (č. ú.: 19-1060440379/0800) na zřízení samostatné ordinace pro poskytování zubní
pohotovosti, pořízení příslušného přístrojového vybavení, včetně velkého rentgenu.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Zpracoval a předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4/TO 36/18
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 284/2017 uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník v platném znění s Ivou Vaškovou s.r.o.
•

735/29/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 284/2017 uzavřené s Ivou Vaškovou s.r.o.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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4/TO 39/18
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, ul. Dukelská,
Polní, Severní, Švermova a B. Němcové“
•

736/29/2018

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, ulice Dukelská, Polní, Severní, Švermova a B.
Němcové“
b) souhlasí
se zadáním této zakázky společnosti OMEXOM GA Energo s. r. o., sídlo Na Střílně 1929/8, 323 00
Plzeň-Bolevec, IČ 491 96 812.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

Zápis č. 12 ze dne 04. 04. 2018 z jednání finančního výboru ZM Dubí
•

737/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 12 ze dne 04. 04. 2018 z jednání finančního výboru ZM Dubí.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Marcela Velcová, předsedkyně FV
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Zápis č. 24 ze dne 23. 04. 2018 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
•

738/28/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 24 ze dne 23. 04. 2018 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Předkládá: Mgr. Petra Doubková, předsedkyně KV

V Dubí dne 16. 05. 2018

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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