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 48. schůze Rady města Dubí

05. 09. 2017

Usnesení
ze 48. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 05. 09. 2017 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


1277/48/2017

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Informace o hospodaření města Dubí za 1. pololetí 2017
- Rozbor hospodaření MKZ za 1. pololetí 2017
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


1278/48/2017

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 141/17
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu
„TP_Dubí, Mstišovská – 14 OM, kVN, kNN,T“


1279/48/2017

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 305/2017/2230 na pozemcích
p. č. 447/12 a p. č. 447/13 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Mstišov (stavba
IV-12-4013988 TP_Dubí, Mstišovská – 14 OM, kVN, kNN, T).
Pro: 7

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 143/17
Záměr zveřejnění pronájmu nebytového prostoru (textil), Krušnohorská 41, Dubí 1


1280/48/2017

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním pronájmu nebytového prostoru (textil), Krušnohorská 41, Dubí 1 o celkové
ploše 36.5 m2, s nájemným ve výši 1 825 Kč/měsíc a měsíční zálohou za vodné/stočné ve výši
160 Kč.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: 10. 09. 2017

RM 2 TO 145/17
Žádost o přechod nájmu bytu


1281/48/2017

RM po projednání
souhlasí
s přechodem nájmu bytu č.4, Mírová 92, Dubí 3 z paní R. V. (nájemce) na jejího otce pana
J. Š. (spolubydlící) od 1.10.2017 na dobu neurčitou.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: 30. 09. 2017
RM 2 TO 146/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou oplocení pozemku
p. č. 447/27 k. ú. Mstišov


1282/48/2017

RM po projednání
souhlasí
se stavbou oplocení pozemku p. č. 447/27 k. ú. Mstišov – část z betonových sloupků
a betonové výplně a část z betonové podezdívky a ocelové výplně. (Město Dubí sousedí se
stavbou pozemky p. č. 447/12 k. ú. Mstišov a p. č. 515/3 k. ú. Dubí u Teplic).
Pro: 7

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 147/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků p. č. 1486, 487, 1165, 1185, 1187
k. ú. Cínovec (TP – Dubí, Cínovec – posílení od TS Motorest)


1283/48/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP – Dubí, Cínovec – posílení od TS Motorest) do pozemků
p. č. 486, p. č. 487 (oba ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 1165, p. č. 1185, p. č. 1187
(vše ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec, a to v souladu s vyjádřením
Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Investor požádá o uzavření
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 TO 148/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti do pozemku p. č. 120/2 k. ú. Dubí
u Teplic (TP_Dubí, Lidická, ppč. 117/11-nové OM)


1284/48/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP_Dubí, Lidická, ppč. 117/11-nové OM) do pozemku
p. č. 120/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. 306/2017/138. Po dokončení stavby vlastník kabelového vedení NN, požádá
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě skutečného zaměření. Ocenění
věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 7

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 149/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD a oplocení na pozemku
p. č. 448/43 k. ú. Mstišov


1285/48/2017

RM po projednání
souhlasí
se stavbou RD a oplocením na pozemku p. č. 448/43 k. ú. Mstišov z poplastovaného pletiva
a ocelových sloupků, výška oplocení 180 cm (Město Dubí sousedí se stavbou pozemky
p. č. 515/1 a 515/3 k. ú. Dubí u Teplic).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 TO 150/17
Žádost o souhlas k umístění reklamního zařízení na kadeřnictví Anička na pozemku
p. č. 1178/14 k. ú. Cínovec


1286/48/2017

RM po projednání
nesouhlasí
s umístěním reklamního zařízení na kadeřnictví Anička o velikosti 60 x 125 cm na pozemku
p. č. 1178/14 k. ú. Cínovec.
Pro: 7

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 151/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku p. č. 553/1 k. ú. Dubí-Pozorka
a žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti a smlouvy o právu provedení stavby (TP-Dubí, Novosedlická, ppč. 548, nové
OM)


1287/48/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Novosedlická, ppč. 548, nové OM) do pozemku
p. č. 553/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. 308/2017/139. Po dokončení stavby vlastník kabelového vedení NN, požádá
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě skutečného zaměření. Ocenění
věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 TO 152/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku p. č. 673/1 k. ú. Dubí-Bystřice
a žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu (TP_Dubí, Tovární, ppč. 673/123-nové
OM)


1288/48/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP_Dubí, Tovární, ppč. 673/123-nové OM) do pozemku
p. č. 673/1 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) k. ú. Dubí-Bystřice a uzavření
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. 309/2017/140. Po dokončení stavby vlastník kabelového vedení NN,
požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě skutečného zaměření.
Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 7

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 153/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD pozemcích
p. č. 305, 306/2 k. ú. Běhánky


1289/48/2017

RM po projednání
souhlasí
se stavbou rodinného domu na pozemcích p. č. 305 a 306/2 k. ú. Běhánky (Město Dubí
sousedí se stavbou pozemky p. č. 329/1 k. ú. Běhánky a p. č. 120/2 k. ú. Dubí u Teplic).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 TO 154/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku p. č. 1260/2 k. ú. Dubí u Teplic
(TP-Dubí, Myslbekova 1309/1, příp. MVE)


1290/48/2017

RM po projednání
a) schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Myslbekova 1309/1 příp. MVE) do pozemku
p. č. 1260/2 (zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. Dubí u Teplic
b) doporučuje ZM
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1260/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
24 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

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

Stránka 6 z 21

(celkový počet 7/7)

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 48. schůze Rady města Dubí

05. 09. 2017

RM 2 TO 155/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD, oplocení na pozemcích
p. č. 448/32 a 448/33 k. ú. Mstišov


1291/48/2017

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu
p. č. 448/32 k. ú. Mstišov
k. ú. Mstišov)
b) souhlasí
se stavbou rodinného domu
p. č. 448/33 k. ú. Mstišov
k. ú. Mstišov).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

a oplocení z KB bloků s dřevěnou výplní na pozemku
(Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 447/12
a oplocení z KB bloků s dřevěnou výplní na pozemku
(Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 447/12
nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 TO 156/17
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 36/1 k. ú. Dubí-Pozorka


1292/48/2017

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 36/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře cca 185 m2 k. ú. Dubí-Pozorka. Přesná výměra bude stanovena na základě
geometrického plánu.
Pro: 7

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 157/17
Zveřejnění záměru pronajmout dvě části pozemku p. č. 578/1 k. ú. Dubí u Teplic


1293/48/2017

RM po projednání
a) neschvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 578/1 (zahrada) o výměře 450 m2
k. ú. Dubí u Teplic
b) neschvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 578/1 (zahrada) o výměře 340 m2
k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 TO 158/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí ( přípojka vody, plynu, kanalizace k p. p. č. 621/3
Dubí) do pozemků p. č. 614 a p. č. 621/2 k. ú. Dubí u Teplic a zveřejnění záměru prodat
pozemek p. č. 621/2 k. ú. Dubí u Teplic


1294/48/2017

RM po projednání
a) schvaluje
umístění inženýrských sítí (přípojky vody, plynu, kanalizace k p. p. č. 621/3 Dubí)
do pozemků p. č. 614 a p. č. 621/2 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí
u Teplic, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních
komunikací. Po dokončení stavby vlastník přípojek požádá o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na základě skutečného zaměření (v případě, že pozemek nebude prodán
investorovi). Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
b) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 621/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 183 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 7

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 159/17
Žádost o zrušení předkupního práva na pozemky p. č. 308/2, 308/20 k. ú. Dubí-Pozorka


1295/48/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zrušení předkupního práva Města Dubí na pozemky p. č. 308/2 a p. č. 308/20 (oba
zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. Dubí-Pozorka ve spoluvlastnictví J. K. bytem XXX a Mgr.
L. K. bytem XXX.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 TO 160/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou oplocení pozemku
p. č. 99 a terénními úpravami pozemků p. č. 97/10 a 99 k. ú. Mstišov


1296/48/2017

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou oplocení z KB bloků a poplastovaných plechů na pozemku p. č. 99 k. ú. Mstišov
(Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 105/1 k. ú. Mstišov)
b) souhlasí
s provedením terénních úprav pozemků p. č. 97/10 a 99 k. ú. Mstišov (výškové úpravy
pozemků 1,5 m na ploše cca 600 m2).
Pro: 7

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 161/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou „Stavební dvůr na recyklaci
stavebního odpadu“ k. ú. Dubí-Pozorka


1297/48/2017

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „Stavební dvůr na recyklaci stavebního odpadu“, včetně oplocení na pozemcích
p. č. 548, 549, 550, 551, 552 k. ú. Dubí-Pozorka (Město Dubí sousedí se stavbou pozemky
p. č. 533/1, 546, 554/1, 554/2, 554/4, 554/5, 554/6 k. ú. Dubí-Pozorka).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 TO 164/17
Pronájem části pozemku p. č. 581/1 k. ú. Dubí u Teplic


1298/48/2017

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 581/1 (zahrada) o výměře 280 m2 k. ú. Dubí u Teplic
a s uzavřením nájemní smlouvy č. 311/2017 na zřízení zahrádky na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 1,50 Kč/m2/rok s žadateli F. a J. R., XXX.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 7/7)

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 48. schůze Rady města Dubí

05. 09. 2017

RM 2 TO 165/17
Žádost o souhlas k umístění informační tabule na dotační projekt VODAMIN II na
pozemku p. č. 603 k. ú. Dubí-Bystřice


1299/48/2017

RM po projednání
souhlasí
s umístěním informační tabule na dotační projekt VODAMIN II o velikosti 100 x 120 cm na
pozemku p. č. 603 k. ú. Dubí-Bystřice na dobu 5 let. Roční poplatek činí 1.000,- Kč.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

K bodu č. 3 - Různé
RM 3 FO 41/17
Rozpočtové opatření č. 45/2017


1300/48/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 45/2017 ve výši 285 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor - na opravu varhan v dubském kostele
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 30. 09. 2017
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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 48. schůze Rady města Dubí

05. 09. 2017

RM 3 FO 42/17
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2017


1301/48/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2017 se společností Agis spol. s. r. o.,
Most
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, připravit výše uvedenou smlouvu
k podpisu.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 15. 09. 2017

RM 3 FO 43/17
Hospodaření města za 1. pololetí 2017


1302/48/2017

RM po projednání:
bere na vědomí
předloženou informaci o hospodaření města Dubí za 1. pololetí 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 15. 09. 2017

RM 3 FO 44/17
Rozpočtové opatření č. 46/2017


1303/48/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 46/2017 ve výši 84,25 tis. Kč – Poskytnutá neinvestiční dotace z KÚ
ÚK na podporu mladých hasičů v Dubí
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 30. 09. 2017
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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 48. schůze Rady města Dubí

05. 09. 2017

RM 3 FO 45/17
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Dubí


1304/48/2017

RM po projednání:
souhlasí
s doporučením spol. I.P. trust, a.s., tj. s uzavřením nové pojistné smlouvy s pojišťovnou
Kooperativa a.s., po dobu tří let s frekvencí placení pojistného pololetně.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: září 2017

RM 3 FO 46/17
Rozpočtové opatření č. 47/2017


1305/48/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 47/2017 ve výši 5 tis. Kč – Poskytnutí individuální dotace oddílu
stolního tenisu na pořízení tréninkového stroje
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 30. 09. 2017
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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 48. schůze Rady města Dubí

05. 09. 2017

RM 3 FO 47/17
Rozpočtové opatření č. 48/2017


1306/48/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 48/2017 ve výši 245,84 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor
školství – poskytnutí dotace z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, která je určena pro MŠ Cibuláček, včetně změny závazných ukazatelů
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 30. 09. 2017

RM 3 FO 48/17
Rozpočtové opatření č. 49/2017


1307/48/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 49/2017 ve výši 100 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 8 Dotace –
výběrová řízení na akci „Komunitní centrum“.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 30. 09. 2017
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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 48. schůze Rady města Dubí

05. 09. 2017

RM 3 MKZ 15/17
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Dubí pro rok 2017


1308/48/2017

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000,00 Kč na uhrazení celkových nákladů nákupu
tréninkového stroje.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 MKZ 16/17
Rozbor hospodaření MKZ za 1 pololetí 2017


1309/48/2017

RM po projednání
bere na vědomí
rozbor hospodaření MKZ za 1. pololetí 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 MKZ 17/17
Žádost o pronájem sálu Lidového domu, Sadová 192, 417 03 Dubí 3


1310/48/2017

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem sálu Lidového domu v Dubí 3 panu T. V. M. (Předseda svazu Vietnamců Teplic
a okolí), za účelem pořádání kulturních akcí svazu:
dne 29. září 2017 v čase od 17:00 – 23:00 hodin,
dne 30. září 2017 v čase od 17:00 – 23:00 hodin.
Pronájem ve výši 20 000,00 Kč (cena včetně 21 % DPH).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Termín: ihned
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(celkový počet 7/7)

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 48. schůze Rady města Dubí

05. 09. 2017

RM 3 OŠ 18/17
Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru


1311/48/2017

RM po projednání
souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Dubí 2 z projektu obecně prospěšné
společnosti WOMEN FOR WOMEN - „Obědy pro děti“. Výše daru by měla činit 7.840,- Kč
a bude poskytnuta ve dvou etapách.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

RM 3 OŠ 19/17
Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách základní školy


1312/48/2017

RM po projednání
povoluje
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve čtvrté a páté třídě základní školy v souladu s ustanovením
§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v pl. zn., a s ustanovením § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005
Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v pl.
zn., pro školní rok 2017/2018
ZÁKLADNÍ ŠKOLE DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACI
do počtu 32 žáků na třídu.
Výjimka z počtu žáků se povoluje za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá a zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
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 48. schůze Rady města Dubí

05. 09. 2017

RM 3 OŠ 20/17
Žádost o pořízení majetku z rezervního fondu


1313/48/2017

RM po projednání
souhlasí
s pořízením:
1. Interaktivní tabule 78“ White Board USB a dataprojektoru v celkové výši 51.413,- Kč
2. Počítače Intel i3-7100, Windows 10Pro a 22“ LCD monitoru v celkové výši 32.210,- Kč
3. Kuchyňské linky a spotřebičů v celkové výši 37.774,- Kč
z rezervního fondu školy.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

RM 3 OŠ 21/17
Žádost o pořízení majetku z rezervního fondu


1314/48/2017

RM po projednání
souhlasí
s pořízením nábytku do učebny a monitoru v celkové částce 100.000,- Kč z rezervního fondu
školy.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
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 48. schůze Rady města Dubí

05. 09. 2017

RM 3 OŠ 22/17
Školské rady


1315/48/2017

RM po projednání
jmenuje
1. pana Jaromíra Šťáska, nar. XXX, bytem XXX za člena školské rady při Základní škole
Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice,
2. pana Ing. Jiřího Janečka, nar. XXX, bytem XXX za člena školské rady při ZÁKLADNÍ
ŠKOLE DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI,
a to s účinností od 22. října 2017 do 21. 10. 2020.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá a zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

RM 3 OŠ 23/17
Vyhlášení volného dne


1316/48/2017

RM po projednání
bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, důvod vyhlášení volného pro žáky ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110,
OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE na 29. 9. 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá a zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
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 48. schůze Rady města Dubí

05. 09. 2017

RM 3 SD 12/17
Zajištění tutoringu a mentoringu v rámci projektu „Šance pro každého“


1317/48/2017

RM po projednání
1) schvaluje:
výsledky zadávacího řízení, jak jej doporučila komise pro otevírání, posouzení a hodnocení
doručených nabídek, a potvrzuje rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 29.6.2017, vybraným
uchazečem je Květina z.s.
2) pověřuje
starostu města k uzavření smlouvy o zajištění tutoringu a mentoringu v rámci projektu „Šance
pro každého“ s dodavatelem Květina, z. s. (sídlo: Lahošť, Na Vypichu 180, IČ 27038645)
v ceně Kč 280 000,--.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá a zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned

RM 3 SD 13/17
Zajištění dluhového poradenství v rámci projektu „Šance pro každého“


1318/48/2017

RM po projednání
1) schvaluje:
výsledky zadávacího řízení, jak je doporučila komise pro otevírání, posouzení a hodnocení
doručených nabídek, a potvrzuje rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 29.6.2017, vybraným
uchazečem je Květina, z.s.
2) pověřuje
starostu města k uzavření smlouvy o zajištění dluhového poradenství v rámci projektu „Šance
pro každého“ s dodavatelem Květina, z. s. (sídlo: Lahošť, Na Vypichu 180, IČ 27038645)
v ceně Kč 650 000,--.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá a zpracovala: 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 48. schůze Rady města Dubí

05. 09. 2017

RM 3 TO 142/17
Žádost o výstavbu veřejného osvětlení na Cínovci


1319/48/2017

RM po projednání
nesouhlasí
s výstavbou veřejného osvětlení na Cínovci podél příjezdové komunikace k objektům čp. 33,
202, 219, 303 a 313.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 TO 144/17
Výstavba venkovního sociálního zařízení u kostela v Dubí, zřízení vytápění kaple kostela
a úprava vodovodní přípojky pro kostel


1320/48/2017

RM po projednání
schvaluje
výstavbu venkovního sociálního zařízení u kostela v Dubí 1, zřízení dálkového vytápění kaple
kostela napojením na kotelnu ve venkovním sociálním zařízení a úpravu vodovodní přípojky
pro zásobování kostela pitnou vodou.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracoval: Bc. Lukáš Jačka, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
RM 3 TO 162/17
Výběrové řízení na zhotovitele akce: „Bytový dům čp.18, Bystřická ulice v Dubí 2 –
demolice domu.“


1321/48/2017

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Bytový dům čp.18, Bystřická ulice v Dubí 2 – demolice domu“, a to
firmu Martin Černý, jeřábové a zemní práce, Habrovany 59, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ 67815146, která podala nejnižší cenovou nabídku.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 7/7)

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 48. schůze Rady města Dubí

05. 09. 2017

RM 3 TO 163/17
Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.207/2017 – „Oprava střechy čp.86, Školní
náměstí v Dubí 1“ a souhlas s částečnou fakturací.


1322/48/2017

RM po projednání
1.schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.107/2017 – „Oprava střechy čp.86, Školní náměstí
v Dubí 1“
2.souhlasí
s proplacením objemu prací a dodávek, které byly provedeny do 31.8.2017 s tím, že nedílnou
součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený objednatelem.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

V Dubí dne 05. 09. 2017

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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