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 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

Usnesení
z 62. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 26. 06. 2018 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze
•

1644/62/2018

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
•

1645/62/2018

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 103/18
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 201/2018/2237 na stavbu „Rozšíření
veřejného osvětlení na propojce ulic Tovární a Zahradní“
•

1646/62/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 201/2018/2237 na pozemcích
p. č. 171, 178/1, 179/1 k. ú. Dubí u Teplic zapsaných na listu vlastnictví LV 879 (stavba „Rozšíření
veřejného osvětlení na propojce ulic Tovární a Zahradní“).
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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 2 TO 108/18
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou garáže pro 2 OA a s přesahem
požárně nebezpečného prostoru
•

1647/62/2018

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou garáže pro dva osobní automobily na pozemku p. č. 283/2 k. ú. Běhánky dle předložené
situace (stavba sousedí s pozemky Města Dubí p. č. 269/1 a p. č. 330/16 – oba ostatní plocha, ostatní
komunikace k. ú. Běhánky),
b) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek ve vlastnictví Města Dubí
p. č. 330/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky.
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 109/18
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu „TP-Dubí, Na Výšině, ppč. 1050
-nové OM“
•

1648/62/2018

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Na Výšině, ppč. 1050 – nové OM) dle předložené situace do
pozemků p. č. 24/55 a p. č. 1056/2 (oba 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 a uzavření smlouvy o právu provést stavbu č.
96/2018/159. Po dokončení stavby vlastník 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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(celkový počet 7/7)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
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Usnesení z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 2 TO 110/18
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu „TP-Dubí, Bystřice, ppč. 375/5-nové OM“
•

1649/62/2018

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Bystřice, ppč. 375/5 – nové OM) dle předložené situace do
pozemku p. č. 374 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Bystřice, 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. 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 111/18
Prodloužení nájmu restaurace v budově Sokolovna, U Hřiště 356, Dubí
•

1650/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem restaurace v budově Sokolovna, U Hřiště 356, Dubí 1
panu M. K., bytem XXX do 30.9.2018, za schválené nájemné + služby v částce 13 000 Kč, pokud
nebude již zahájena plánovaná demolice objektu.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: 30. 06. 2018
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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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 2 TO 112/18
Žádost o nájem pozemku p. č. 635/1 k. ú. Dubí u Teplic
•

1651/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s krátkodobým pronájmem části pozemku p. č. 634/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 60 m2
a pozemku p. č. 635/1 (zahrada) o výměře 586 m2 oba k. ú. Dubí u Teplic na uspořádání kulturní akce
„Zakončení dubského léta s muzikou“ dne 15.9.2018 s ukončením akce ve 22,00 hod. za jednorázovou
úhradu 1.000,- Kč. Po ukončení akce bude pozemek uveden do původního stavu.
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 113/18
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD, umístění inženýrských sítí a
zřízení sjezdu na pozemek p. č. 168/1 k. ú. Cínovec
•

1652/62/2018

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou jednopodlažního rodinného domu a podzemní nádrží na dešťovou vodu na pozemku p. č.
168/1 k. ú. Cínovec dle přiložené situace (město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 1150/1 a p. č.
1167/2 oba ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 160/3 trvalý travní porost k. ú. Cínovec).
b) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační přípojka) dle přiložené situace do pozemků p.
č. 1158/4, p. č. 1158/17 a p. č. 1167/2 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. Cínovec dle
přiložené situace, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací
a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 151/2018. Po dokončení stavby vlastník vodovodní a
kanalizační 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. 168/1 k. ú. Cínovec na pozemek
p. č. 1167/2 k. ú. Cínovec, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
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.
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Usnesení z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 2 TO 114/18
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Dubí-Pozorce“
•

1653/62/2018

RM po projednání
a) schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. VI/6033/2018/UL na pozemku p. č. 14/1 k. ú. Dubí-Pozorka zapsaného na listu vlastnictví LV 1960
(akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Dubí-Pozorce“),
b) schvaluje
uzavření smlouvy o dohodě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice
v důsledku
realizace
stavby
„Rekonstrukce
veřejného
osvětlení
v Dubí-Pozorce“
č. X/6041/2018/UL.
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 115/18
Žádost o uzavření dodatku č. 1 k dohodě o výši náhrady za přičlenění honebních pozemků do
vlastní honitby Cínovec
•

1654/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k Dohodě o výši náhrady za přičlenění honebních pozemků
do vlastní honitby Cínovec (ev.č.LČR, s.p. 2013/235/0941).
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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 2 TO 116/18
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 534/1 k. ú. Dubí-Pozorka
•

1655/62/2018

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 534/1 (trvalý travní porost) o výměře
cca 500 m2 k. ú. Dubí-Pozorka na dobu určitou do 31.12.2018.
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 117/18
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 1022/2 k. ú. Dubí u Teplic
•

1656/62/2018

RM po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 1022/2 (trvalý travní porost) o výměře
cca 400 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 118/18
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 365/2 k. ú. Mstišov
•

1657/62/2018

RM po projednání
rozhodla
o neprojednání materiálu o schválení zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 365/2 (orná půda) o
výměře 1.595 m2 k. ú. Mstišov.
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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 2 TO 119/18
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 450/1 k. ú. Mstišov
•

1658/62/2018

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 450/1 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře cca 20 m2 k. ú. Mstišov.
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 120/18
Pronájem pozemků st. p. č. 342 a p .č. 303/3 k. ú. Cínovec
•

1659/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem pozemků p. č. 303/3 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře cca
11.000 m2 a st. p. č. 342 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 153 m2 oba k. ú. Cínovec za účelem
provozování veřejného hřiště pro občany Cínovce na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za
cenu 500,- Kč/rok s žadateli Jezdecký klub Garuda z.s. IČ 70812110, Cínovec 89, 415 01 Dubí.
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 127/18
Žádost o pronájem bytu
•

1660/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č. 12, velikosti 1+2, na adrese Krušnohorská 41, Dubí 1 od 1.8.2018 a ukládá
Technickému odboru uzavřít nájemní smlouvu s žadatelkou L G., bytem XXX.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: 31.7.2018
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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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

K bodu č. 3 - Různé
RM 3 FO 25/18
Smlouva o výpůjčce MŠ U Křemílka
•

1661/62/2018

RM po projednání
a) schvaluje
Smlouvu o výpůjčce MŠ U Křemílka,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, připravit smlouvu k podpisu.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 10. 07. 2018
RM 3 FO 26/18
Rozpočtové opatření č. 28/2018
•

1662/62/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 28/2018 ve výši 30 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor školství –
poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Volný čas 2017“ pro ZŠ Dubí 2, 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 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 10. 07. 2018
RM 3 FO 27/18
Rozpočtové opatření č. 29/2018
•

1663/62/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 29/2018 ve výši 490 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor na
akci „Výstavba dětského hřiště na Cínovci“,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0
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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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 10. 07. 2018

RM 3 FO 28/18
Rozpočtové opatření č. 31/2018
•

1664/62/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 31/2018 ve výši 50 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor školství – navýšení
finančních prostředků na terénní pracovnici z důvodu změna NV č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (navýšení hrubé mzdy a odvodů),
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 10. 07. 2018

RM 3 MKZ 11/18
Žádost o pronájem malého sálu v objektu Lidového domu, Sadová 192, 417 03 Dubí 3
•

1665/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem malého sálu v objektu Lidového domu dne 29. 9. 2018 manželům H., bytem XXX.
Krátkodobý pronájem ve výši 500,00 Kč vč. 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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 3 MKZ 12/18
Dohoda o poskytnutí senior slevy – Dodatek č. 5
•

1666/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s dodatkem smlouvy č. 5 o poskytnutí senior slevy pro občany města Dubí. Smlouva se prodlužuje do
31. 12. 2021.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Termín: ihned

RM 3 OŠ 19/18
Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
•

1667/62/2018

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 8.924,- 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
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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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 3 OŠ 20/18
Žádost o souhlas s pořízením majetku a o použití rezervního fondu k posílení fondu investic
•

1668/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s pořízením lanového herního prvku „Lanový parkur“ na školní zahradu Mateřské školy U Křemílka
Dubí 2, Rokosovského 236, v pořizovací ceně nejvýše 70.000,- Kč z fondu investic.
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2018 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ Mateřské školy U Křemílka
Dubí 2, Rokosovského 236, ve smyslu povolení dotací na investice.
3. souhlasí
s tím, aby Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236, část svého rezervního fondu ve výši
40.000,- Kč použila k posílení svého fondu investic..
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 21/18
Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru
•

1669/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s přijetím účelově určeného věcného daru pro MŠ U Křemílka – hmyzí domeček v hodnotě 1.600,- Kč.
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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 3 OVV 13/18
SMĚRNICE - Provozní poplatky pří sňatečných obřadech ve správním obvodu města Dubí)
•

1670/62/2018

RM po projednání
schvaluje
Směrnici – Provozní poplatky při sňatečných obřadech konaných ve správním obvodu města Dubí dle
předloženého návrhu, který je součástí tohoto materiálu s účinností od 1.1.2019.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 SD 14/18
Schválení smlouvy o inženýrských pracích stavbě (autorský dozor a koordinátor bezpečnosti
práce) při stavbě „Komunitní centrum Dubí“
•

1671/62/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení inženýrských prací – zabezpečení autorského dozoru a koordinátora
bezpečnosti práce (KBOZP) při stavbě „Komunitní centrum Dubí“ s poskytovatelem UNIVES spol.
s.r.o., Pod Brentovou 6, 150 00 Praha 5, IČ: 45310165, a to za celkovou cenu 123 420,- Kč včetně
DPH.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a 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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 2 SD 15/18
Schválení smlouvy o inženýrských pracích stavbě (zabezpečení technického dozoru investora)
při stavbě „Komunitní centrum Dubí“
•

1672/62/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení inženýrských prací – zabezpečení technického dozoru investora (TDI)
při stavbě „Komunitní centrum Dubí“ s poskytovatelem UNIVES spol. s.r.o., Pod Brentovou 6, 150
00 Praha 5, IČ: 45310165, a to za celkovou cenu 246 840,- Kč včetně DPH.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 TO 104/18
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Oprava fasády budovy sportovní haly v ul. Sportovní 200,
Dubí 2 – 2. etapa“
•

1673/62/2018

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Oprava fasády budovy sportovní haly v ul. Sportovní 200, Dubí 2 – 2. etapa“,
a to firmu AlpinMontServis s.r.o., Ruská 94/68, 417 01 Dubí 1, která podala cenovou nabídku –
1.058.379,05 Kč s DPH.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: 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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 3 TO 105/18
Schválení provozního řádu a systému řízení bezpečnosti dětského hřiště na koupališti v ul.
Pohraniční stráže
•

1674/62/2018

RM po projednání
schvaluje
provozní řád a systém řízení bezpečnosti dětského hřiště na koupališti v ul. Pohraniční stráže v Dubí.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 TO 106/18
Výstavba chodníků a veřejného osvětlení v ulici Dubská – 1. etapa – uzavření „Smlouvy o
umístění veřejné komunikační sítě“
•

1675/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením „Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě“ s Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 TO 107/18
Dohoda č. 215/2018 o majetkoprávním vypořádání
•

1676/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Dohody č.215/2018 o převodu finančních prostředků s f. PLYNOMONT TEPLICE s.r.o.
s tím, že tyto finanční prostředky ve výši 435.955,- Kč budou použity na úpravy povrchů komunikace
Křižíkova v Dubí 1.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Taťána Skokánková, 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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 3 TO 121/18
Udělení výjimky ze směrnice Města č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba dětského hřiště na Cínovci“ a
schválení provozního řádu dětského hřiště
•

1677/62/2018

RM po projednání
a) souhlasí
s udělením výjimky ze směrnice Města č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
akci „Výstavba dětského hřiště na Cínovci“,
b) souhlasí
se zadáním této zakázky malého rozsahu společnosti TR ANTOŠ s. r. o., Na Perchtě 1631, 511 01
Turnov, IČ 48152587 za celkovou cenu 397.160,- Kč bez DPH, tj. 480.564,- Kč vč. DPH,
c) schvaluje
provozní řád a systém řízení bezpečnosti dětského hřiště.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 TO 122/18
Zrušení výběrového řízení na zhotovitele akce „Výstavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici
Dubská v Dubí – 1.etapa“
•

1678/62/2018

RM po projednání
ruší
výběr zhotovitele akce „Výstavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Dubská v Dubí – 1.etapa“
z důvodu podání jediné nabídky.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: 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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 3 TO 123/18
Nabídka na dodávku zemního plynu pro rok 2019 od společnosti innogy Energie, s.r.o.
•

1679/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s přijetím nabídky a následným uzavřením dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
se společností innogy Energie, s.r.o. pro rok 2019.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 TO 124/18
Souhlas s přijetím nabídky a následným uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí nízkého napětí s firmou ČEZ Prodej, a.s. pro rok 2019
•

1680/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s přijetím nabídky a následným uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
nízkého napětí s firmou ČEZ Prodej, a.s. na období 1.1.2019 – 31.12.2019.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 TO 125/18
Žádost paní Vaškové o dorovnání příspěvku na mzdy VPP
•

1681/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s vyplacením rozdílu příspěvku na mzdy VPP ve výši 7.000,-Kč.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Daniela Herinková, 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 z 62. schůze Rady města Dubí

26. 06. 2018

RM 3 TO 126/18
Žádost o příspěvek na zřízení zpevněné plochy u restaurace Sportovní 200
•

1682/62/2018

RM po projednání
souhlasí
se zřízením zpevněné plochy na části p. p. č. 10/3 k. ú. Běhánky v rozsahu cca 65 m2 s tím, že práce
provede pan D. R. svými kapacitami a materiál (betonová zámková dlažba a obruby) bude zaplacen po
předložení faktury z rozpočtu technického odboru.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracoval a předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
RM 3 MKZ 13/18
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Dubí
•

1683/62/2018

RM po projednání
souhlasí
s poskytnutím neinvestiční dotace Severočeskému leteckému archivu Teplice z. s. ve výši
10 000,00 Kč.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

V Dubí dne 26. 06. 2018

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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