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 49. schůze Rady města Dubí

26. 09. 2017

Usnesení
ze 49. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 26. 09. 2017 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


1323/49/2017

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Program Adventních koncertů 2017
- Plán zimní údržby 2017/2018
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


1324/49/2017

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 166/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku p. č. 497/28 k. ú. Dubí-Pozorka (TP –
Dubí, Ruská, ppč. 262/15, Kalibr Group)


1325/49/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP – Dubí, Ruská, ppč. 262/15, Kalibr Group) do pozemku
p. č. 497/28 (ostatní plocha, zeleň) k. ú. Dubí-Pozorka (stavba sousedí s pozemkem ve
vlastnictví Města Dubí p. č. 497/29). Investor požádá o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu.
Pro: 4

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 167/17
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských síti, zřízení dvou sjezdů, souhlas vlastníka
sousedního pozemku se stavbou rodinného dvojdomu, oplocení na pozemku
p. č. 448/35 k. ú. Mstišov


1326/49/2017

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného dvojdomu a oplocením na pozemku p. č. 44/35 k. ú. Mstišov
z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků, výška oplocení 150 cm (Město Dubí sousedí
se stavbou pozemky p. č. 447/12, p. č. 448/1 k. ú. Mstišov)
b) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační přípojka) do pozemků p. č. 447/12,
p. č. 447/13 k. ú. Mstišov a p. č. 512 k. ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s vyjádřením
Technického odboru k zásahům do místních komunikací a s uzavřením Smlouvy o právu
k provedení stavby č. 314/2017. Rozsah věcného břemene si vlastník vodovodní
a kanalizační přípojky nechá zaměřit ihned po ukončení stavby a následně požádá o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. Ocenění věcného břemene bude odpovídat
ceně dle schváleného sazebníku.
c) souhlasí
se zřízením dvou sjezdů – připojení sousedního pozemku p. č. 448/35 k. ú. Mstišov přes
pozemek p. č. 447/12 k. ú. Mstišov na pozemky p. č. 447/13 k. ú. Mstišov a p. č. 512
k. ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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

RM 2 TO 169/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou „Přístavba RD a zateplení
objektu čp. 212 Dubí-Bystřice“


1327/49/2017

RM po projednání
souhlasí
s přístavbou a zateplením rodinného domu č.p. 212 v ulici Žižkova, Dubí a s přesahem
zateplení o 6 cm (Město Dubí sousedí s objektem pozemkem p. č. 240 k. ú. Dubí-Bystřice) za
předpokladu, že dešťové vody nebudou svedeny na pozemek města.
Pro: 4

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 170/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou „Přístavba a modernizace
RD Mstišov“


1328/49/2017

RM po projednání
souhlasí
s přístavbou a modernizací RD Mstišov na pozemcích p. č. 37/1, 37/2, 37/3, 39/6, 39/7, 40/3
k. ú. Mstišov (Město Dubí sousedí s objektem pozemky p. č. 39/1 a p. č. 397 k. ú. Mstišov)
za předpokladu, že dešťové vody nebudou svedeny na pozemek města.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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

RM 2 TO 171/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou „TP-Dubí, ppč. 548/5-nové
OM“


1329/49/2017

RM po projednání
souhlasí
se stavbou nové přípojky NN „TP-Dubí, ppč. 548/5-nové OM“ do pozemků p. č. 554/1, 554/2
a 550/3 k. ú. Dubí u Teplic (Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 550/1 k. ú. Dubí
u Teplic).
Pro: 4

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 173/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku p. č. 11 k. ú. Běhánky (16010-041163
RVDSL 1820_C_U_DUBB 1482-DUBB1HR_MET)


1330/49/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (16010-041163 RVDSL 1820_C_U_DUBB 1482DUBB1HR_MET) do pozemku p. č. 11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky,
a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací
a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 326/2017/141. Po dokončení
stavby vlastník komunikačního zařízení, požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na základě skutečného zaměření.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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

RM 2 TO 174/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na akci TP_Dubí, Cínovec-posílení sítě
nové OM


1331/49/2017

RM po projednání
a) schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP_Dubí, Cínovec-posílení sítě nové OM) do pozemků
p. č. 404/2, 1238/1, 1185, 1193, 1187 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) 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. 327/2017/142. 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.
b) souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku p. č. 1255/40 k. ú. Cínovec se stavbou „TP_Dubí, Cínovec
– posílení sítě nové OM“
Pro: 4

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 175/17
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-unif.
22 kV R. Nov. Oldřichov - Křižov“


1332/49/2017

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 328/2017/2231 na pozemcích
p. č. 476 ostatní plocha, manipulační plocha, 479/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 479/2
ostatní plocha, zeleň, 497/10, 497/13, 497/16 vše ostatní plocha, ostatní komunikace, 497/26
ostatní plocha, jiná plocha, 497/40, 581/1, 581/6 ostatní plocha, zeleň, 581/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace, 610/6 ostatní plocha, zeleň a p. č. 647/3 ostatní plocha, jiná plocha vše
k. ú. Dubí-Pozorka (stavba IE-12-4001654 TP-unif. 22 kV R. Nov. Oldřichov - Křižov).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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

RM 2 TO 176/17
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu na akci „TP_Dubí, Cínovec-posílení od TS Motorest“


1333/49/2017

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. 329/2017/143 na pozemcích p. č. 486, p. č. 487 (oba ostatní plocha, neplodná půda),
p. č. 1165, p. č. 1185 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec (stavba IE-124005132 TP_Dubí, Cínovec – posílení od TS Motorest).
Pro: 4

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 178/17
Žádost o uzavření Smlouvy o povolení vstupu na pozemek a právu provést stavbu
„Vodamin II – Monitorovací vrt Jaroslav“ na pozemku p. č. 603 k. ú. Dubí-Bystřice


1334/49/2017

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o povolení vstupu na pozemek a právu provést stavbu č. 330/2017
na umístění akce „Vodamin II – Monitorovací vrt Jaroslav“ na pozemku p. č. 603 k. ú. DubíBystřice.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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

RM 2 TO 179/17
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 641/2 o výměře cca 42 m2 a část pozemku
p. č. 642/2 o výměře cca 70 m2 k. ú. Dubí-Bystřice


1335/49/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 641/2 o výměře cca 42 m2 a část
pozemku p. č. 642/2 o výměře cca 70 m2 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace)
k. ú. Dubí-Bystřice. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 4

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 180/17
Prodloužení nájmu v budově Sokolovna, U Hřiště 356, Dubí


1336/49/2017

RM po projednání
a) souhlasí
s prodloužení nájemní smlouvy na pronájem restaurace v budově Sokolovna, U Hřiště 356,
Dubí 1 panu M. K., bytem XXX do 31.12.2017.
b) souhlasí
se snížením nájemného na pronájem restaurace v budově Sokolovna, U Hřiště 356, Dubí 1 na
částku 5.000,- Kč/ měsíc.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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

K bodu č. 3 - Různé
RM 3 FO 49/17
Rozpočtové opatření č. 53/2017


1337/49/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 53/2017 ve výši 194,05 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 Dubánek, 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: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 05.10.2017
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RM 3 FO 50/17
Rozpočtové opatření č. 54/2017


1338/49/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 54/2017
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2017.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 05.10.2017

RM 3 MKZ 18/17
Program adventních koncertů 2017


1339/49/2017

RM po projednání
bere na vědomí
program Adventních koncertů 2017.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Termín: ihned
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RM 3 MKZ 19/17
Žádost o pronájem sálu Lidového domu, Sadová 192, 417 03 Dubí 3


1340/49/2017

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č.1310/48/2017 ze dne 5. 9. 2017,
b) souhlasí
s pronájmem sálu Lidového domu v Dubí 3 panu T. V. M.
(Předseda svazu Vietnamců Teplic a okolí), za účelem uspořádání kulturní akce
dne 29. září 2017 v čase od 17:00 do 23:00 hodin.
Pronájem ve výši 12 000,00 Kč (cena včetně 21 % DPH).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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

RM 3 OŠ 24/17
Žádost o pořízení majetku z rezervního fondu


1341/49/2017

RM po projednání
souhlasí
s pořízením notebooku s připojením na internet v celkové částce do 20.000,- Kč pro MŠ
Cibuláček z rezervního fondu školy.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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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RM 3 OŠ 25/17
Vyhlášení volného dne


1342/49/2017

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: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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

RM 3 OŠ 26/17
Přerušení činnosti školních družin v době prázdnin na školní rok 2017/2018


1343/49/2017

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení činnosti školních družin v době prázdnin na školní rok 2017/2018 dle předložené
tabulky u příspěvkové organizace: Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
a ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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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RM 3 OŠ 27/17
Žádost o použití finančních prostředků z rozpočtu školy


1344/49/2017

RM po projednání
souhlasí
s tím, aby Mateřská škola U Křemílka čerpala finanční prostředky z rozpočtu školy,
k realizaci schváleného dotačního projektu „Zvyšování kvality vzdělávání v MŠ U Křemílka“.
Po fyzickém obdržení dotace dojde k účetnímu srovnání.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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

RM 3 OŠ 28/17
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2018


1345/49/2017

RM po projednání
1. souhlasí
s podáním žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce
pro rok 2018 a s výší minimální spoluúčasti ve výši 19 %,
2. doporučuje ZM
vzít na vědomí podání žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora
terénní práce pro rok 2018 a potvrdit souhlas rady města s minimální spoluúčastí ve výši 19
%.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

Předkládá a zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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RM 3 OVV 15/17
SDH – nákup radiostanice Matra TPM700


1346/49/2017

RM po projednání
souhlasí
s nákupem a instalací radiostanice Matra TPM700 včetně antény do vozidla jednotky sboru
dobrovolných hasičů Dubí v celkové částce 68.800,- Kč. Bez DPH.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned

RM 3 SD 15/17
Schválení výzvy k podání nabídky na plnění VZMR s názvem „Oprava kostela
Nanebevzetí Panny Marie , Cínovec – SO 102 – Restaurátorské práce“


1347/49/2017

RM po projednání
schvaluje
vyhlášení výzvy k podání nabídek na akci „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie,
Cínovec – SO 102 – Restaurátorské práce“.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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

RM 3 SD 16/17
Schválení výzvy k podání nabídky na plnění VZMR s názvem „Oprava kostela
Nanebevzetí Panny Marie , Cínovec – SO 103“


1348/49/2017

RM po projednání
schvaluje
vyhlášení výzvy k podání nabídek na akci „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie,
Cínovec – SO 103 (oprava fasády)“.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

Předkládá a zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned
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RM 3 SD 17/17
Schválení výzvy k podání nabídky na zadání zakázky „Zajištění projektového týmu“
v rámci projektu Šance pro každého


1349/49/2017

RM po projednání
schvaluje
vyhlášení výzvy k podání nabídek na akci „Zajištění projektového týmu“ v rámci projektu
Šance pro každého.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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

RM 3 TO 168/17
Dodatek č.12 ke smlouvě o dodávce služeb ze dne 14.dubna 2007


1350/49/2017

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č.12 ke smlouvě o dodávce služeb ze dne 14.dubna 2007 uzavřené
s firmou Marius Pedersen a. s..
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 3 TO 172/17
Udělení výjimky ze směrnice č.1/2017 (zadávání zakázek malého rozsahu) – zřízení
kanceláří pro MKZ, rekonstrukce sociálního zařízení a vstupního vestibulu v KaSSu,
Sadová ul. v Dubí 3


1351/49/2017

RM po projednání
souhlasí
s udělením výjimky ze směrnice č.1/2017 o zadávání zakázek malého rozsahu mimo režim
zák.č.134/2016 Sb. pro akci „Zřízení kanceláří pro MKZ, rekonstrukce sociálního zařízení a
vstupního vestibulu v KaSSu, Sadová ul. v Dubí 3.“
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/7)

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

RM 3 TO 177/17
Plán zimní údržby místních komunikací města Dubí


1352/49/2017

RM po projednání
schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací města Dubí.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

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

V Dubí dne 26. 09. 2017
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Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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