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 58. schůze Rady města Dubí

10. 04. 2018

Usnesení
z 58. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 10. 04. 2018 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


1554/58/2018

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


1555/58/2018

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 58/18
Souhlas s umístěním inženýrských sítí na akci „Domovní přípojka NN k pozemku
p. č. 1028/2 k. ú. Dubí u Teplic“


1556/58/2018

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (domovní přípojka NN k pozemku p. č. 1028/2 k. ú. Dubí u Teplic)
do pozemků p. č. 1026/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 1028/1 (zahrada) oba
k. ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních
komunikací. Po dokončení stavby vlastník přípojky NN, 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 59/18
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD, ČOV, oplocení
na pozemcích p. č. 674 a p. č. 675/1 k. ú. Dubí-Pozorka a zřízení sjezdu na pozemek
p. č. 668/2 k. ú. Dubí-Pozorka


1557/58/2018

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou jednopodlažního rodinného domu a ČOV na pozemcích p. č. 674 a p. č. 675/1
k. ú. Dubí-Pozorka (město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 668/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace k. ú. Dubí-Pozorka).
b) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka) do pozemku
p. č. 668/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a správce VO.
Po dokončení stavby vlastník vodovodního řadu a přípojky, požádá o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene na základě skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude
odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p. č. 675/1 k. ú. Dubí-Pozorka
na pozemek p. č. 668/2 k. ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu s platnými zákony a na náklady
stavebníka.
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 60/18
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „TP-Dubí, Lidická,
ppč. 306/1-nové OM“


1558/58/2018

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Lidická, ppč. 306/1-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. 72/2018/158. Po dokončení stavby vlastník přípojky NN, 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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Žádost o souhlas vlastníka sousedního
na pozemku p. č. 331/5 k. ú. Běhánky


pozemku

se

RM 2 TO 61/18
stavbou RD, oplocení

1559/58/2018

RM po projednání
souhlasí
se stavbou jednopodlažního rodinného domu a oplocení z poplastovaného pletiva na pozemku
p. č. 331/5 k. ú. Běhánky (město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 268 ostatní plocha,
neplodná půda k. ú. Běhánky).
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 62/18
Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 1201/1 k. ú. Dubí u Teplic


1560/58/2018

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 1201/1 (trvalý travní porost) o výměře 1.082 m2
k. ú. Dubí u Teplic.
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 63/18
Žádost o souhlas se stavbou garáže na pozemku p. č. 698/6 k. ú. Dubí-Bystřice


1561/58/2018

RM po projednání
souhlasí
se stavbou garáže o rozměrech 6x3 m na pozemku p. č. 698/6 k. ú. Dubí-Bystřice (stavba
sousedí s pozemky města Dubí p. č. 698/2 a p. č. 698/13 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 64/18
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky


1562/58/2018

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 219/1 (trvalý travní porost)
o výměře cca 400 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 65/18
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 200, p. č. 201, 251/1 k. ú. Dubí-Bystřice


1563/58/2018

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit 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 k. ú. Dubí-Bystřice.
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 66/18
Pronájem části pozemku p. č. 290 k. ú. Drahůnky


1564/58/2018

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 290 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 330 m2
k. ú. Drahůnky a s uzavřením nájemní smlouvy č. 75/2018 za účelem chovu včel, drůbeže,
skladu dříví a kompostu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadatelem
M. R., XXX za cenu 1,50 Kč/m2/rok.
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 67/18
Dohoda o způsobu provedení nezbytných úprav místní komunikace – stavba RD na
pozemku p. č. 373/6 k. ú. Dubí-Bystřice


1565/58/2018

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dohody č. 76/2018 o způsobu provedení nezbytných úprav místní komunikace
a souvisejících pozemků, vyvolaných stavební činností uživatele a z důvodu mimořádné
změny dopravního významu (místní komunikace na pozemcích p. č. 497/14, p. č. 503,
p. č. 522 k. ú. Dubí-Pozorka a p. č. 374 k. ú. Dubí-Bystřice) s tím, že tato dohoda stanoví
technické podmínky pro užívání a úpravu příjezdové komunikace (stavba RD na pozemku
p. č. 373/6 k. ú. Dubí-Bystřice).
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

K bodu č. 3 - Různé
RM 3 FO 7/18
Rozpočtové opatření č. 11/2018


1566/58/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2018 ve výši 9 tis. Kč – finanční příspěvek pro ZŠ Dubí 2 na
autobusovou dopravu žáků školy do Liberce (IQ Landia) – projektový den v rámci akce
„Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka ve spolupráci s Gymnáziem Jana
Ámose Komenského v Dubí“, včetně změny závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc duben 2018.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 30. 04. 2018
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RM 3 FO 8/18
Rozpočtové opatření č. 12/2018


1567/58/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2018 ve výši 119,90 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 7 MKZ –
pořízení žacího traktoru se sběrem STARJET EXCLUSIVE UJ 102-22 (P4) na údržbu
fotbalového hřiště ve sportovním areálu ve Sportovní 200/1,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc duben 2018.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 30. 04. 2018

RM 3 MKZ 9/18
Žádost o zakoupení žacího traktoru se sběrem STARJET EXCLUSIVE UJ 102-22 (P4)
pro údržbu travnatých sportovišť


1568/58/2018

RM po projednání
schvaluje
1. / nákup žacího traktoru se sběrem typ STARJET EXLUSIVE UJ 102-22 v celkové
hodnotě 119 900,00 Kč včetně DPH,
2. / zápůjčku žacího traktoru se sběrem typ STARJET EXLUSIVE UJ 102-22 za účelem
úpravy sportovního areálu Dubí – Bystřice, Sportovní 200/1.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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RM 3 OVV 10/18
Návrh na uzavření smlouvy – sociální pohřby


1569/58/2018

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením příkazní smlouvy pro pohřbení bez obřadu zajištěné obcí dle návrhu uvedeného
v příloze s M. V. nar. XXX (PÚ Marie) se sídlem provozovny Duchcovská 2598, Teplice.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracoval a předkládá: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned

RM 3 TO 68/18
Demolice domu čp.74, ul. Bílinská v Dubí 3 – odpojení plynové přípojky – kupní
smlouva č.9418000838 – GasNet s.r.o.


1570/58/2018

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy č. 9418000838 s GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

V Dubí dne 10. 04. 2018

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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