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 47. schůze Rady města Dubí

31. 07. 2017

Usnesení
ze 47. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 31. 07. 2017 na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


1263/47/2017

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Majetkoprávní záležitosti
2. Různé
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

K bodu č. 1 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 134/17
Revokace usnesení č. 1169/44/2017 a souhlas s umístěním inženýrských sítí
kanalizačního řadu a přípojek do pozemků p. č. 120/1, 120/2 a 148/1 k. ú. Dubí u Teplic


1264/47/2017

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č. 1169/44/2017 ze dne 16.05.2017
b) schvaluje
umístění inženýrských sítí (kanalizační řad DN 300, 2 ks kanalizačních šachet a 3 ks přípojek)
do pozemků p. č. 120/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 120/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) a p. č. 148/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí
u Teplic, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací
ze dne 07.02.2017 a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 177/2017.
Po dokončení stavby vlastník kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek požádá o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene, a to na základě skutečného zaměření. Ocenění věcného
břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 5

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 135/17
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 581/1 k. ú. Dubí u Teplic


1265/47/2017

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 581/1 (zahrada) o výměře cca 280 m2
k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

RM 2 TO 136/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení,
vedení NN) a umístění místní komunikace, chodníků, odvodnění na akci „Inženýrské
sítě pro 10 RD – Dubí-Mstišov“ – dopravní koridor


1266/47/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení, vedení NN)
a umístění místní komunikace, chodníků a odvodnění do pozemků p. č. 20 (ostatní plocha,
jiná plocha), p. č. 22/1 (ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 23/21 (orná půda), p. č. 23/22
(orná půda), p. č. 25/3 (ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 26/4 (vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené), p. č. 631/20 (orná půda), p. č 376/4 (vodní plocha,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené), p. č 378/12 (orná půda) a p. č. 545/26
k. ú. Mstišov a p. č. 27/2 (ostatní plocha, neplodná půda) (jako budoucí vlastník) k. ú. Mstišov
a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 281/2017. Po dokončení stavby vlastník
inženýrských sítí požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, a to na základě
skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného
sazebníku.
Pro: 5

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 139/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s rekonstrukcí a přístavbou RD na
pozemcích p. č. 383, 384 k. ú. Běhánky


1267/47/2017

RM po projednání
souhlasí
s akcí „Rekonstrukce a přístavba RD Běhánky“ na pozemcích p. č. 383, 384 k. ú. Běhánky
(Město Dubí sousedí s objektem pozemkem p. č. 387/1 k. ú. Běhánky)
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

RM 2 TO 140/17
Pronájem části pozemku p. č. 573/1 k. ú. Dubí u Teplic


1268/47/2017

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 573/1 (zahrada) o výměře 4 m2 k. ú. Dubí u Teplic
a s uzavřením nájemní smlouvy č. 282/2017 s žadatelem za cenu 1,50 Kč/m2/rok za účelem
umístění ocelového stojanu s max. 4 úly (bez oplocení) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.
Pro: 5

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. 2 - Různé
RM 3 OŠ 16/17
Platové výměry ředitelů škol


1269/47/2017

RM po projednání
bere na vědomí
úpravu platových výměrů ředitelům škol č.j. 1 – 7/2017 v souladu s nařízením vlády
č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. 7. 2017.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
RM 3 OŠ 17/17
Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro volby členů školské rady


1270/47/2017

RM po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro volby členů školské rady s účinností od 1. 8. 2017.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

RM 3 OVV 13/17
Převod majetku do ZŠ Dubí 2


1271/47/2017

RM po projednání
souhlasí
s převodem majetku nevyužitého majetku (nábytku) dle rozpisu uvedeného v příloze
v celkové pořizovací hodnotě 40.358,- Kč základní škole Dubí 2.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned
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RM 3 OVV 14/17
HZS ÚK – Smlouvy o umístění koncového prvku varování IZS


1272/47/2017

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smluv č. 2017159 a 2017163 dle předložených návrhů od HZS Ústeckého kraje o
umístění prvku varování IZS.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
RM 3 SD 9/17
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou VHS Chomutov s.r.o.


1273/47/2017

RM po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou VHS Chomutov s.r.o. a prodloužení termínu realizace
do 31.8.2017.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala a předkládá: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned

RM 3 SD 10/17
Schválení výzvy k podání nabídky na zadání zakázky pro realizaci investiční akce
„Komunitní centrum Dubí“


1274/47/2017

RM po projednání
schvaluje
zadávací dokumentaci na akci „Komunitní centrum Dubí“ a vyhlášení výzvy k podání
nabídek na akci „Komunitní centrum Dubí“.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala a předkládá: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned
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RM 3 SD 11/17
Schválení smlouvy o dílo na realizátora zadávacího řízení na akci „Komunitní centrum
Dubí“


1275/47/2017

RM po projednání
schvaluje
Smlouvu o dílo na realizátora zadávacího řízení na akci „Komunitní centrum Dubí“ se
společností RRA Ústeckého kraje, a.s.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala a předkládá: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned

RM 3 TO 137/17
Žádost paní Vaškové o dorovnání odvedených daní za zaměstnance VPP


1276/47/2017

RM po projednání
souhlasí
s vyplacením částky za odvedené daně za zaměstnance VPP za období leden až červen 2017
ve výši 8.895,-Kč.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

V Dubí dne 31. 07. 2017

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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