Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 45. schůze Rady města Dubí

06. 06. 2017

Usnesení
ze 45. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 06. 06. 2017 na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


1190/45/2017

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


1191/45/2017

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 93/17
Žádost o souhlas sousedního vlastníka se stavbou RD na pozemku p. č. 429 k. ú. Mstišov


1192/45/2017

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou RD na pozemku p. č. 429 k. ú. Mstišov (město Dubí sousedí se stavbou pozemkem
p. č. 427 k. ú. Mstišov)
b) souhlasí
s uzavřením dohody č. 208/2017 o způsobu provedení nezbytných úprav pozemku,
vyvolaných stavební činností uživatele a z důvodu mimořádné změny dopravního významu
(pozemek p. č. 427 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Mstišov) s tím, že tato dohoda
stanoví technické podmínky pro užívání a úpravu pozemku, jako přístup k RD na pozemku
p. č. 429 k. ú. Mstišov.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 2 TO 94/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí na akci „Dubí, Mstišov – optické rozvody“


1193/45/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Dubí, Mstišov – optické kabely) do pozemku p. č. 447/12 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k. ú. Mstišov, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru
k zásahům do místních komunikací a uzavření Smlouvy o právu provedení stavby
č. 209/2017. Po dokončení stavby vlastník optického vedení požádá o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene na základě skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude
odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 95/17
Žádost o využití části střešního a půdního prostoru


1194/45/2017

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním části střešního a půdního prostoru pro instalaci přístupového bodu (několik
antén) telekomunikačních služeb na střeše objektu ZUŠ, Dlouhá 134, Dubí 2.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 2 TO 97/17
Souhlas s umístěním parkovacích míst na pozemku p. č. 1178/11 k. ú. Cínovec


1195/45/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění 7 ks parkovacích míst pro vozidla na pozemku p. č. 1178/11 (ostatní plocha, silnice)
k. ú. Cínovec (komunikace ve vlastnictví Ústeckého kraje).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 1

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 98/17
Souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru RD na pozemku p. č. 448/33
k. ú. Mstišov


1196/45/2017

RM po projednání
schvaluje
přesah požárně nebezpečného prostoru o 2,08 m na pozemek ve vlastnictví města Dubí
p. č. 447/12 k. ú. Mstišov (stavba RD na pozemku p. č. 448/33 k. ú. Mstišov).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 2 TO 99/17
Souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru RD na pozemku p. č. 448/32
k. ú. Mstišov


1197/45/2017

RM po projednání
schvaluje
přesah požárně nebezpečného prostoru o 2,08 m na pozemek ve vlastnictví města Dubí
p. č. 447/12 k. ú. Mstišov (stavba RD na pozemku p. č. 448/32 k. ú. Mstišov).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 100/17
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TPDubí, Údolí, 673/109, V. J.“


1198/45/2017

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 210/2017/2226 na pozemcích p. č. 671
(ostatní plocha, neplodná půda) a p. č. 673/1 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha)
k. ú. Dubí-Bystřice (stavba IV-12-4012962 TP-Dubí, Údolí, 673/109, V. J.).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 2 TO 101/17
Žádost o vyjádření vlastníka pozemků – akce Dubí, Severní flájská větev – rekonstrukce
přivaděče


1199/45/2017

RM po projednání
schvaluje
vstup na pozemky ve vlastnictví města Dubí p. č. 769/1 a 817/1 (oba trvalý travní porost)
k. ú. Dubí u Teplic a p. č. 410/3 (trvalý travní porost) k. ú. Mstišov v rámci akce „Dubí,
Severní flájská větev, rekonstrukce přivaděče“ (termín realizace r. 2018).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 102/17
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 168/1 k. ú. Cínovec


1200/45/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 168/1 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře 1.905 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 2 TO 103/17
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1170 k. ú. Cínovec


1201/45/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1170 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 190 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 104/17
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 647/1 a p. č. 648 k. ú. Dubí-Bystřice


1202/45/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 535 m2 a pozemek p. č. 648 (vodní plocha, vodní nádrž umělá) o výměře
243 m2 k. ú Dubí-Bystřice.
Pro: 5

proti: 1

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 2 TO 105/17
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 271, 273/1, 273/3, 273/5 a 634/25 k. ú. DubíBystřice


1203/45/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 271 o výměře 164 m2, p. č. 273/1 o výměře
1.004 m2, p. č. 273/3 o výměře 147 m2, p. č. 273/5 o výměře 10 m2 (vše ostatní plocha,
manipulační plocha) a pozemek p. č. 634/25 o výměře 10 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) vše
k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 106/17
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky


1204/45/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 (trvalý travní porost) o výměře
cca 1.045 m2 k. ú. Drahůnky.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 2 TO 107/17
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu „MstišovProdloužení vodovodního řadu PEHD-PE 100 SDR 11“


1205/45/2017

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 215/2017/2227 na pozemku
p. č. 240/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Mstišov (Mstišov-Prodloužení
vodovodního řadu PEHD-PE 100 SDR 11).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 - Různé
RM 3 FO 27/17
Rozpočtové opatření č. 26/2017


1206/45/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 26/2017 ve výši 130 tis. Kč – pořízení bazénového vysavače pro
městské koupaliště
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2017.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 3 FO 28/17
Rozpočtové opatření č. 27/2017


1207/45/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 27/2017 ve výši 50 tis. Kč – poskytnutí individuální neinvestiční
dotace žadateli MAS Cínovecko o.p.s. – údržba běžeckých stop v trase Moldava – Komáří
vížka.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2017.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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RM 3 FO 29/17
Rozpočtové opatření č. 28/2017


1208/45/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 28/2017 ve výši 276,77 tis. Kč – poskytnutá neinvestiční dotace
z Úřadu vlády ČR v dotačním programu „Podpora terénní práce na rok 2017“.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2017.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 3 FO 30/17
Rozpočtové opatření č. 29/2017


1209/45/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 29/2017 ve výši 71 tis. Kč – finanční příspěvky pro MŠ v Dubí na
dřevěné dekorace, včetně změny závazných ukazatelů
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2017.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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RM 3 MKZ 10/17
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Dubí pro rok 2017


1210/45/2017

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000,00 Kč na údržbu běžeckých stop v trase
Moldava – Komáří vížka.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí
Termín: ihned

RM 3 MKZ 11/17
Kronika města Dubí – rok 2016


1211/45/2017

RM po projednání
souhlasí
1. s předloženým konceptem kroniky za rok 2016 a s následným ručním přepsáním do
kroniky města Dubí.
2. s vyplacením odměny kronikářce ve výši 25 000,00 Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta města Dubí
Termín: ihned
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
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RM 3 OŠ 15/17
Odměny ředitelům škol


1212/45/2017

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí odměn ředitelům škol dle předloženého návrhu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

RM 3 OVV 10/17
Převod 100 ks knih „Dubí“ k použití na reprezentační účely


1213/45/2017

RM po projednání
souhlasí
s převodem 100 ks knih „DUBÍ“ z prodejní zásoby na použití k reprezentačním účelům Města
Dubí.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
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RM 3 SD 7/17
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Podpora mladých hasičů
v Dubí“


1214/45/2017

RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Podpora mladých hasičů
v Dubí“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala: Bc. Marie Račkovičová, správce dotací
Předkládá: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned

RM 3 SD 8/17
Schválení výzev k podání nabídek na zadání zakázek pro realizaci klíčových aktivit
projektu Šance pro každého


1215/45/2017

RM po projednání
schvaluje
1) Vyhlášení zadávacího řízení na zakázku „Zajištění Tutoringu a mentoringu v rámci
projektu Šance pro každého“.
2) Vyhlášení zadávacího řízení na zakázku „Zajištění Case managementu v rámci projektu
Šance pro každého“.
3) Vyhlášení zadávacího řízení na zakázku „Zajištění Dluhového poradenství v rámci projektu
Šance pro každého“.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Bc. Marie Račkovičová, správce dotací
Předkládá: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 45. schůze Rady města Dubí

06. 06. 2017

RM 3 TAJ 4/17
Plán práce Rady města na 2. pololetí 2017


1216/45/2017

RM po projednání
schvaluje
Plán práce Rady města Dubí na 2. pololetí r. 2017 dle předloženého návrhu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: dle časového harmonogramu 2017

RM 3 TO 96/17
Pořízení bazénového vysavače na městské koupaliště


1217/45/2017

RM po projednání
souhlasí
s pořízením nového bazénového vysavače Aquabot Ultramax Junior pro městské koupaliště
v hodnotě 127.050,- Kč vč. DPH.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Bc. Lukáš Jačka, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 6/7)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 45. schůze Rady města Dubí

06. 06. 2017

RM 3 TO 108/17
Žádost o změnu stanoveného rozsahu pro obnovu povrchů chodníku


1218/45/2017

RM po projednání
nesouhlasí
s předloženým návrhem společnosti ENPRO Energo s.r.o., Louny na částečnou obnovu
povrchu chodníku dotčeného výkopovými pracemi v ul. Mírová, Dubí 3, a trvá na dodržení
podmínek daných stanoviskem k výkopovým pracím ze dne 19.5.2017, tzn. na obnově
povrchu v celé délce a šířce výkopovými pracemi dotčeného chodníku.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala: Taťána Skokánková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

V Dubí dne 06. 06. 2017

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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