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 64. schůze Rady města Dubí

31. 07. 2018

Usnesení
z 64. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 31. 07. 2018 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


1687/64/2018

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

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


1688/64/2018

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 128/18
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu „Dubí,
Běhánky – splašková kanalizace“


1689/64/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 243/2018/2238 na pozemku
p. č. 113/1 k. ú. Dubí u Teplic zapsaného na listu vlastnictví LV č. 2238 a na pozemcích
p. č. 486/2 a p. č. 486/5 k. ú. Běhánky zapsaných na listu vlastnictví LV č. 2026 vše ve
vlastnictví Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(stavba Dubí, Běhánky – splašková kanalizace).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0
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Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 2 TO 129/18
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí,
Lidická, Běhánky ppč. 305-nové OM, IP-12-4007365“


1690/64/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 244/2018/2239 na pozemcích
p. č. 329/1 (ostatní plocha, jiná plocha) a p. č. 333/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oba
k. ú. Běhánky (stavba TP-Dubí, Lidická, Běhánky ppč. 305-nové OM, IP-12-4007365).
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 130/18
Souhlas s umístěním inženýrských sítí na stavbu „TP-Dubí, Bílinská, ppč. 87/4 – nové OM
IV-12-4016569“


1691/64/2018

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Bílinská, ppč. 87/4 – nové OM) dle předložené situace
do pozemku p. č. 99 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka, 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: 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 131/18
Bezúplatný převod pozemků p. č. 461/9, p. č. 461/13, p. č. 502/2 k. ú. Dubí-Pozorka


1692/64/2018

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 461/9 (ostatní plocha, zeleň)
o výměře 101 m2, p. č. 461/13 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 3 m2 a p. č. 502/2 (ostatní
plocha, neplodná půda) o výměře 38 m2 k. ú. Dubí-Pozorka do vlastnictví Města Dubí
od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
b) schválit znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
č. 111/18/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí 251/2018/1465.
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 132/18
Bezúplatný převod pozemků p. č. 502/6, p. č. 502/7 k. ú. Dubí-Pozorka


1693/64/2018

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 502/6 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře 1 m2 a p. č. 502/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1 m2 k. ú. DubíPozorka do vlastnictví Města Dubí od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových,
b) schválit znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
č. 101/18/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí 252/2018/1466.
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 133/18
Bezúplatný převod pozemku p. č. 461/11 k. ú. Dubí-Pozorka


1694/64/2018

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 461/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 79 m2 k. ú. Dubí-Pozorka do vlastnictví Města Dubí od České republiky Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
b) schválit znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
č. 99/18/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí 253/2018/1467.
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 134/18
Kupní smlouva na odkoupení pozemků p. č. 447/7 a p. č. 447/9 k. ú. Mstišov


1695/64/2018

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit převod - odkoupení pozemků p. č. 447/7 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
13 m2 a p. č. 447/9 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2.547 m2 oba k. ú. Mstišov ve
výši 1.455.000,- Kč do vlastnictví Města Dubí od České republiky Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na základě výběrového řízení č. UTP/041/2018,
b) schválit znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva č.
125/18/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí 254/2018/1468.
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 135/18
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou TP-Dubí, Mstišovská
čp. 451-vymístění AES


1696/64/2018

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „TP-Dubí, Mstišovská čp.451-vymístění AES“ dle předložené situace
na pozemku p. č. 531/1 k. ú. Dubí u Teplic (město Dubí sousedí se stavbou pozemkem
p. č. 512 ostatní plocha, ostatní komunikace 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 136/18
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou TP, Dubí, Cínovec, p. p. č.
168/1 – nové OM


1697/64/2018

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „TP, Dubí, Cínovec, p. p. č. 168/1 – nové OM“ dle předložené situace
na pozemku p. č. 168/1 k. ú. Cínovec (město Dubí sousedí se stavbou pozemkem
p. č. 1167/2 ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Cínovec).
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 138/18
Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 375/5 k. ú. Dubí-Bystřice
a se zřízením sjezdu


1698/64/2018

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu, oplocení, ČOV a jímky na dešťovou vodu na pozemku
p. č. 375/5 k. ú. Dubí-Bystřice
b) souhlasí
s uzavřením dohody č. 255/2018 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
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 375/5 na pozemek p. č. 374 oba k. ú. DubíBystřice, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
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 139/18
Souhlas s umístěním inženýrských sítí na stavbu „Přípojka vodovodu do areálu
UNIFRAX“


1699/64/2018

RM po projednání
neschvaluje
umístění inženýrských sítí (Přípojka vodovodu do areálu UNIFRAX) dle předložené situace
do pozemků p. č. 392/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú Dubí-Bystřice, p. č. 497/14
(ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 503 (ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 502/1
(ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 504/12 (ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 505/6 (ostatní
plocha, manipulační plocha), p. č. 505/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
p. č. 509 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 511 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
vše
k. ú. Dubí-Pozorka.
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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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
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RM 2 TO 140/18
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP,
Pohraniční stráže, rek. NN, kNN IE -12-4002726“


1700/64/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 256/2018/2240 na pozemcích
p. č. 770 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 771 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
p. č. 772/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 772/3 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), 772/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 782/1 (ostatní plocha, neplodná
půda), p. č. 825 (ostatní plocha, neplodná půda) a p. č. 826 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
vše k. ú. Dubí u Teplic (stavba Dubí, Pohraniční stráže, rek. NN, kNN).
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 141/18
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby „TP – Dubí, Bystřice, ppč. 375/5-nové OM“


1701/64/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
smlouvy č. 257/2018/164 na pozemku p. č. 374 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. DubíBystřice (stavba IP-12-4008523 TP – Dubí, Bystřice, ppč. 375/5-nové OM).
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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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
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RM 2 TO 142/18
Žádost o nájem pozemku p. č. 8 k. ú. Běhánky


1702/64/2018

RM po projednání
souhlasí
s krátkodobým pronájmem pozemku p. č. 8 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha)
o výměře 1.601 m2 k. ú. Běhánky na uspořádání kulturní akce „Rodinný den pro zaměstnance
společnosti O-I“ dne 22.9.2018 v době od 7,00 - 22,00 hod za jednorázovou úhradu ve výši
500,- Kč. Po ukončení akce bude pozemek uveden do původního stavu.
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 144/18
Pronájem části pozemku p.č. 534/1 k.ú. Dubí-Pozorka


1703/64/2018

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p.č. 534/1 (trvalý travní porost) o výměře 500 m2 k.ú. DubíPozorka a s uzavřením nájemní smlouvy č. 258/2018 za účelem zřízení dočasné deponie
výkopové zeminy a štěrků v rámci realizované stavby „Dubí, Bystřická, pod školou –
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ na dobu určitou do 31.12.2018
za cenu 3000,- Kč/ měsíc s žadatelem Severočeskou stavební a.s., Velká Hradební 231/77,
400 01 Ústí nad Labem.
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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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
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RM 2 TO 145/18
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č.578/1 k.ú. Dubí u Teplic


1704/64/2018

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout
cca 252 m2 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

část

pozemku

nehlasoval: 0

p.č.

578/1

(zahrada)

o

výměře

(celkový počet 5/7)

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

RM 2 TO 146/18
Zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 448/1 k.ú. Mstišov


1705/64/2018

RM po projednání
rozhodla
neprojednávat zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 448/1 (orná půda) o výměře 25.731 m2
k.ú. Mstišov z důvodu, že pozemek je určen jako dlouhodobá pozemková rezerva Města Dubí
a není určen k prodeji.
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 147/18
Žádost o nájem části pozemku p.č. 662/5 k.ú. Dubí u Teplic


1706/64/2018

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem pozemku p.č. 662/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 18 m2 k.ú.
Dubí u Teplic na umístění stánku na prodej ovoce a zeleniny 1x týdně na dobu 30 dní za
jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč.
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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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
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RM 2 TO 148/18
Zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 495/2 o výměře 13 m2, p.č. 495/3 o výměře
12 m2, p.č. 496/4 o výměře 4 m2, p.č. 494/5 o výměře 11 m2, část pozemku p.č. 495/1
o výměře cca 310 m2, část pozemku p.č. 496/2 o výměře cca 12 m2 a část pozemku
p.č. 496/3 o výměře cca 40 m2 (vše zahrada) vše k.ú. Dubí-Pozorka
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 495/1 o výměře cca 227 m2, část
pozemku p.č. 496/2 o výměře cca 26 m2 a část pozemku p.č. 496/3 o výměře cca 56 m2 (vše
zahrada) vše k.ú. Dubí-Pozorka


1707/64/2018

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 495/2 o výměře 13 m2, p.č. 495/3 o výměře
12 m2, p.č. 496/4 o výměře 4 m2, p.č. 494/5 o výměře 11 m2, část pozemku p.č. 495/1
o výměře cca 310 m2, část pozemku p.č. 496/2 o výměře cca 12 m 2 a část pozemku
p.č. 496/3 o výměře cca 40 m2 (vše zahrada) vše k.ú. Dubí-Pozorka,
b) schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 495/1 o výměře cca 227 m2, část pozemku
p.č. 496/2 o výměře cca 26 m2 a část pozemku p.č. 496/3 o výměře cca 56 m2 (vše zahrada)
vše k.ú. Dubí-Pozorka.
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 149/18
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „Cínovec
– přípojky V + K na p.p.č. 1255/152“


1708/64/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 260/2018/2241 na pozemku
p. č. 1255/31 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec (stavba Cínovec – přípojky
V+K na p.p.č. 1255/152).
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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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 64. schůze Rady města Dubí

31. 07. 2018

RM 2 TO 150/18
Návrh a podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 545/3 k.ú. Mstišov a p.č.
504/10 a p.č. 504/11 k.ú. Dubí-Pozorka


1709/64/2018

RM po projednání
doporučuje ZM
podat žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 545/3 (ostatní plocha, silnice) o výměře
97 m2 k.ú. Mstišov a p.č. 504/10 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 665 m2
a p.č. 504/11 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 67 m2 oba k.ú. Dubí-Pozorka.
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
RM2 TO 151/18
Zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 642/2 k.ú. Dubí – Bystřice


1710/64/2018

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 642/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 417 m2 k.ú. Dubí-Bystřice.
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

RM2 TO 152/18
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 408/2 k.ú. Dubí-Pozorka


1711/64/2018

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 408/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
cca 20 m2 k.ú. Dubí-Pozorka.
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Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

31. 07. 2018

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

RM2 TO 153/18
Narovnání pozemkové hranice pozemku p.č. 348/1 k.ú. Běhánky


1712/64/2018

RM po projednání
neschvaluje
narovnání pozemkové hranice pozemku p.č. 348/1 k.ú. Běhánky dle geometrického plánu ze
dne 3. června 1971.
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

K bodu č. 3 - Různé
RM 3 MKZ 14/18
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Dubí


1713/64/2018

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace TJ Tenis klubu na kulturně společenskou a
sportovní akci v rámci 40. výročí provozu tenisových dvorců ve výši 15 000,00 Kč.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
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 64. schůze Rady města Dubí

31. 07. 2018

RM 3 OŠ 22/18
Platové výměry ředitelů škol


1714/64/2018

RM po projednání
schvaluje
a) plat a jeho složky paní S.K., ředitelce ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2,
TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s účinností od 1.
srpna 2018 (platový výměr č. j. 8/2018), na základě splnění podmínek pro postup do
vyššího stupně.
b) plat a jeho složky paní M.S., ředitelce MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV,
ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3-MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s účinností od 1. srpna
2018 (platový výměr č. j. 9/2018), na základě splnění podmínek pro postup do vyššího
stupně.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

RM 3 OVV 14/18
Přijetí daru od Ústeckého kraje – 4ks dýchací přístroj Dräger


1715/64/2018

RM po projednání
schvaluje
přijetí daru – tj. 4 ks. dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000 pro JSDH Dubí
a
pověřuje
starostu města Dubí Ing. Petra Pípala k podpisu darovací smlouvy s Ústeckým krajem.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

RM 3 SD 16/18
Dubský zpravodaj – schválení výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace


1716/64/2018

RM po projednání
schvaluje
výzvu k podání nabídek v kategorii VZMR na dodavatele Dubského zpravodaje na období
2019-2022.
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Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

31. 07. 2018

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

RM 3 TO 137/18
Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 74/2018 - „Oprava fasády Základní školy,
Školní náměstí čp.177 a čp.86 v Dubí 1“


1717/64/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.74/2018 - „Oprava fasády Základní školy, Školní
náměstí čp.177 a čp.86 v Dubí 1“ z důvodu provedení víceprací ve výši 189.820,94 Kč bez
DPH.
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

RM 3 TO 143/18
Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 195/2018 - „Oprava fasády budovy Sportovní
haly v ul. Sportovní 200 v Dubí 2“.


1718/64/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.195/2018 - „Oprava fasády budovy Sportovní haly
v ul. Sportovní 200 v Dubí 2“ z důvodu provedení víceprací ve výši 51.729,79 Kč bez DPH.
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 31. 07. 2018
Ing. Petr Pípal
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller
místostarosta města Dubí
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