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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

Usnesení
z 66. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 04. 09. 2018 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


1730/66/2018

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Informace o hospodaření města Dubí za 1. pololetí 2018
- Rozbor hospodaření MKZ za 1. pololetí 2018
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


1731/66/2018

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2

TO 155/18

Stavba oplocení pozemku p. č. 700 k. ú. Dubí-Bystřice


1732/66/2018

RM po projednání
souhlasí
se stavbou oplocení pozemku p. č. 700 k. ú. Dubí-Bystřice z drátěného pletiva na ocelových sloupcích
výšky 2 m (město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 647/1, p. č. 649, p. č. 650, p. č. 697/1,
p. č. 698/1 vše k. ú. Dubí-Bystřice).
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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 2 TO 156/18
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu „TP – Dubí, Bílinská, ppč. 87/4-nové OM“


1733/66/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu
č. 281/2018/165 na pozemku p. č. 99 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka (stavba
IV-12-4016569 TP – Dubí, Bílinská, ppč. 87/4-nové OM).
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 160/18
Stavba RD, oplocení na pozemku p. č. 448/30 k. ú. Mstišov


1734/66/2018

RM po projednání
souhlasí
se stavbou RD, retenční nádrže na vodu a oplocení s betonovou podezdívkou a dřevěnou výplní
na pozemku p. č. 448/30 k. ú. Mstišov dle přiložené situace (město Dubí sousedí se stavbou pozemkem
p. č. 447/12 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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 2 TO 161/18
Souhlas s umístěním inženýrských sítí na stavbu „Dubí, Nad Papírnou – vodovod pro 4 RD“


1735/66/2018

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Dubí, Nad Papírnou – vodovod pro 4 RD) dle předložené situace do
pozemku p. č. 370 (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 162/18
Žádost o uzavření dohody o způsobu nezbytných úprav místní komunikace


1736/66/2018

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dohody č. 284/2018 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. 372/1 k. ú. DubíBystřice).
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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 2 TO 163/18
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 406/1 a p. č. 407/3 k. ú. Dubí-Pozorka


1737/66/2018

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 406/1 o výměře 1.354 m2 a p. č. 507 m2 (oba zahrada)
oba 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 164/18
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 161/3 k. ú. Dubí-Pozorka


1738/66/2018

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 161/3 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře 163 m2 k. ú. Dubí-Pozorka.
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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 2 TO 165/18
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD, umístění inženýrských sítí a
zřízení sjezdu na pozemek p. č. 91/1 k. ú. Dubí u Teplic


1739/66/2018

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu a stáním pro dvě osobní vozidla na pozemku p. č. 91/1 k. ú. Dubí u Teplic
dle přiložené situace (město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 88 ostatní plocha, ostatní
komunikace k. ú. Dubí u Teplic).
b) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační přípojka) dle přiložené situace do pozemku
p. č. 88 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic dle přiložené situace, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací. 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. 91/1 k. ú. Dubí u Teplic na pozemek
p. č. 88 k. ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
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 166/18
Stavba oplocení pozemku p. č. 219/16 k. ú. Drahůnky


1740/66/2018

RM po projednání
souhlasí
se stavbou oplocení pozemku p. č. 219/16 k. ú. Drahůnky z drátěného pletiva na ocelových sloupcích
výšky 2 m (město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky).
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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 2 TO 167/18
Souhlas s umístěním inženýrských sítí na stavbu „TP-Dubí, Bystřice ppč. 160/1-nové OM IP-124008781“


1741/66/2018

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Bystřice ppč. 160/1 nové OM) dle předložené situace do pozemku
p. č. 167 (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 168/18
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou řadového dvojdomu, PNP, umístění
inženýrských sítí na pozemcích p. č. 34, p. č. 36/2, p. č. 36/3, k. ú. Dubí-Pozorka a zřízení sjezdů


1742/66/2018

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou řadového dvojdomu na pozemcích p. č. 34, p. č. 36/2 a p. č. 36/3 k. ú. Dubí-Pozorka a
oplocení s betonovou podezdívkou a dřevěnou výplní do výšky 1,5 m dle přiložené situace (město Dubí
sousedí se stavbou pozemky p. č. 36/1 a p. č. 38/1 oba ostatní plocha, jiná plocha k. ú. Dubí-Pozorka).
b) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (dvě vodovodní a dvě kanalizační přípojky) dle přiložené situace do
pozemků p. č. 14/8 (ostatní plocha, silnice), p. č. 38/1 (ostatní plocha, jiná plocha) a p. č. 38/3 (zahrada)
vše k. ú. Dubí-Pozorka dle přiložené situace, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru
k zásahům do místních komunikací a s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby č. 286/2018. Po
dokončení stavby vlastník vodovodních a kanalizačních přípojek, 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 dvou sjezdů – připojení sousedního pozemku p. č. 36/2 k. ú. Dubí-Pozorka
na pozemek p. č. 38/1 k. ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
d) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p. č. 36/1 k. ú. Dubí-Pozorka.
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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 2 TO 170/18
Pronájem části pozemku p. č. 578/1 k. ú. Dubí u Teplic


1743/66/2018

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 578/1 (zahrada) o výměře 252 m2 k. ú. Dubí u Teplic
a s uzavřením nájemní smlouvy č. 287/2018 za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadateli manželi M. a J. B., bytem XXX za cenu 1,50 Kč/m2/rok.
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 171/18
Žádost o krátkodobý nájem části pozemku p. č. 662/5 k. ú. Dubí u Teplic a zveřejnění záměru
pronajmout část pozemku p. č. 662/5 k. ú. Dubí u Teplic


1744/66/2018

RM po projednání
a) schvaluje
pronájem části 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.
b) schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 662/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
18 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 7 z 17

(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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

K bodu č. 3 - Různé
RM 3 FO 34/18
Hospodaření města za 1. Pololetí 2018


1745/66/2018

RM po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o hospodaření města Dubí za 1. pololetí 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala: Lenka Veselá, referent FO
Předkládá: Zdeňka Lipšová, zástupce vedoucí FO
Termín: 30. 09. 2018

RM 3 FO 35/18
Odpis pohledávek


1746/66/2018

1) Rada města Dubí po projednání bere na vědomí:
a) odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 50 000 Kč spolu s náklady řízení v částce 1000 Kč (VS
116014)
b) odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 30 000 Kč spolu s náklady řízení v částce 1000 Kč (VS
116019)
c) Odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 15 000 Kč (VS 3318)
d) Odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 15 000 Kč (VS 3384)
e) Odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 200 000 Kč spolu s náklady řízení v částce 1000 Kč,
dále náklady za právní zastoupení 25 500 Kč a náklady exekuce 4200 Kč (VS 6704+5581)
f) Odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 15 000 Kč spolu s náklady řízení v částce 1000 Kč (VS
7217+7218)
2) Rada města Dubí po projednání souhlasí s odpisem:
a) pohledávky ve výši 1538 Kč (neuhrazené vodné a stočné z r. 2005)
b) pohledávky ve výši 450 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení v částce 233,81 Kč (VS 201176)
c) pohledávky ve výši 1800 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení v částce 1066,32 Kč (VS 602010)
d) pohledávky ve výši 227 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení v částce 73,54 Kč (VS201433)
e) pohledávky ve výši 242 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení v částce 92,88 Kč (VS 201328)

Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Zdeňka Lipšová, zástupce vedoucí FO
Termín: 30. 09. 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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 3 FO 36/18
Rozpočtové opatření č. 40/2018


1747/66/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 40/2018 ve výši 72.600,- Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 OŠ – uvolnění
finančních prostředků na zajištění zpracování žádosti a studie proveditelnosti k projektu „Vybudování
odborné učebny ICT“, pro žáky I. stupně na Základní škole Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice.
Celková částka 72.600,- Kč,
b) ukládá
Zdeňce Lipšové, zástupci vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Zdeňka Lipšová, zástupce vedoucí FO
Termín: 30. 09. 2018

RM 3 FO 37/18
Rozpočtové opatření č. 41/2018


1748/66/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 41/2018 ve výši 384 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor na
odkoupení závlahového systému fotbalového hřiště v Dubí – Pozorce, v celkové částce 384.000,- Kč,
b) ukládá
Zdeňce Lipšové, zástupci vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Zdeňka Lipšová, zástupce vedoucí FO
Termín: 30. 09. 2018
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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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 3 FO 38/18
Rozpočtové opatření č. 42/2018


1749/66/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 42/2018 ve výši 366.527,30 Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 8 Dotace – oprava
komunikace v ul. pod Návrším firmou Strabag – kompletní odfrézování a pokládka nového koberce, v
celkové výši 366.527,30 Kč ,
b) ukládá
Zdeňce Lipšové, zástupci vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Zdeňka Lipšová, zástupce vedoucí FO
Termín: 30. 09. 2018

RM 3 FO 39/18
Rozpočtové opatření č. 43/2018


1750/66/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 43/2018 ve výši 130 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor na
„Oplocení pozemků 365/2 a 365/6 k. ú. Mstišov“, v celkové částce 130.000,- Kč.
b) ukládá
Zdeňce Lipšové, zástupci vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Zdeňka Lipšová, zástupce vedoucí FO
Termín: 30. 09. 2018
RM 3 FO 40/18
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2018


1751/66/2018

RM po projednání
a) schvaluje
Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2018 se společností Agis spol. s. r. o., Most,
b) ukládá
Zdeňce Lipšové, zástupci vedoucí finančního odboru, připravit výše uvedenou smlouvu k podpisu.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Zdeňka Lipšová, zástupce vedoucí FO
Termín: 20. 09. 2018
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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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 3 FO 41/18
Rozpočtové opatření č. 44/2018


1752/66/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 44/2018 ve výši 163.894,40 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, Tovární 517, Dubí, včetně změny závazných ukazatelů,
b) ukládá
Zdeňce Lipšové, zástupci vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Zdeňka Lipšová, zástupce vedoucí FO
Termín: 30. 09. 2018

RM 3 FO 42/18
Rozpočtové opatření č. 45/2018


1753/66/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 45/2018 ve výši 490 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor
rekonstrukce vestibulu v budově KaSS, v celkové částce 490.000,- Kč,
b) ukládá
Zdeňce Lipšové, zástupci vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Lenka Veselá, referent FO
Předkládá: Zdeňka Lipšová, zástupce vedoucí FO
Termín: 30. 09. 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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 3 FO 43/18
Odpis pohledávek


1754/66/2018

RM po projednání
1). Rada města Dubí po projednání bere na vědomí:
a) odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 12 000 Kč (VS 3215)
b) odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 15 000 Kč (VS 3585)
c) odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 55 000 Kč (VS 3642)
d) odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 54 000 Kč (VS 3712)
e) odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 10 000 Kč spolu s náklady řízení v částce
1000 Kč (VS 4947)
f) odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 25 000 Kč spolu s náklady řízení v částce
500 Kč (VS 4256)
2). Rada města Dubí po projednání doporučuje ZM Dubí
odpis pohledávky v celkové výši 76 220 Kč s celkovým příslušenstvím v částce 1 190 409,31 Kč.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracoval: Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Zdeňka Lipšová, zástupce vedoucí FO
Termín: 30. 09. 2018

RM 3 FO 44/18
Rozpočtové opatření č. 46/2018


1755/66/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 46/2018 ve výši 450 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor oprava
plotu u Mateřské školy Cibuláček, v celkové částce 450.000,- Kč.
b) ukládá
Zdeňce Lipšové, zástupci vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc září 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Lenka Veselá, referent FO
Předkládá: Zdeňka Lipšová, zástupce vedoucí FO
Termín: 30. 09. 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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 3 MKZ 15/18
Rozbor hospodaření MKZ za 1 pololetí 2018


1756/66/2018

RM po projednání
bere na vědomí
rozbor hospodaření MKZ za 1. pololetí 2018.
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 MKZ 16/18
RICOH – pořízení (pronájem) barevné multifunkční tiskárny AFICIO MP C305SPF


1757/66/2018

RM po projednání
souhlasí
a) pořízením barevné multifunkční tiskárny AFICIO MP C305SPF
b) s uzavřením dílčí specifikace č. 6 k servisní smlouvě č. 1095/17/800 na výše uvedené zařízení
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 OŠ 25/18
Žádost o uvolnění finančních prostředků na zajištění zpracování žádosti a studie proveditelnosti


1758/66/2018

RM po projednání
schvaluje
uvolnění finančních prostředků na zajištění zpracování žádosti a studie proveditelnosti k projektu
„Vybavení odborné učebny ICT“, pro žáky I. stupně na Základní škole Dubí 1, Školní náměstí 177,
okres Teplice, ve výši 72.600,- Kč včetně DPH a uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou
agenturou Ústeckého kraje, a.s., se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.
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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 3 OŠ 26/18
Žádost o uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci


1759/66/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Odborné učebny
ZŠ Dubí 2“ se ZÁKLADNÍ ŠKOLOU DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE,
PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ a se „Spolupracujícími organizacemi“ - Mateřská škola U
Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236, Dubíčko, z. s., Dlouhá 105/5, Dubí a Gymnázium Jana Amose
Komenského s. r. o., Bystřická 275/27, Dubí.
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 SD 20/18
Schválení Dohody č. 285/2018 s Vodohospodářskou spol. s r.o. o poskytnutí finančních prostředků
na finální úpravu povrchů komunikace


1760/66/2018

RM po projednání
schvaluje:
1. Dohodu č. 285/2018 s Vodohospodářskou spol. s r.o. o poskytnutí finančních prostředků na finální
úpravu povrchů komunikace Pod Návrším ve městě Dubí ve výši 193 600 Kč včetně DPH.
2. Opravu komunikace ulice Pod Návrším firmou Strabag za nabídkovou cenu 366 527,30 Kč včetně
DPH.
Pro: 7 proti: 0 zdržel: 0
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 z 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 3 SD 21/18
Český porcelán, a.s. - schválení smlouvy o reklamě v Dubském zpravodaji


1761/66/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o reklamě s objednavatelem Český porcelán, akciová společnost, Tovární 605/17,
Dubí. Cena za vydání reklamy v Dubském zpravodaji činí 25 000,- Kč bez DPH za měsíc.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 TAJ 5/18
Jmenování vedoucí finančního odboru Města Dubí


1762/66/2018

RM po projednání
a) jmenuje
do funkce vedoucí finančního odboru Města Dubí paní Ing. Markétu Vlčkovou Pauzovou nar.
XXX
a
b) ukládá
tajemníkovi Mgr. Radku Kindlovi provést personální změnu a nové funkční zařazení.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned

RM 3 TO 154/18
Žádost o povolení vyhrazeného parkování pro 2 osobní vozidla praktického lékaře v ul. Koněvova,
Dubí 1


1763/66/2018

RM po projednání
souhlasí
jako vlastník místní komunikace Koněvova, s vyhrazeným parkováním, a to 2 parkovacích míst pro
MuDr. Tukinského v ul. Koněvova, Dubí 1, Po – Pá od 6.30 hod. do 18.00 hod., XXX. Instalaci a
údržbu dopravního značení spojenou s vyhrazeným parkováním provádí žadatel na vlastní náklady.
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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

RM 3 TO 157/18
Oplocení pozemků p. č. 365/2 a 365/6 k. ú. Mstišov


1764/66/2018

RM po projednání
souhlasí
s provedením akce oplocení pozemků p. č.365/2 a 365/6 k. ú. Mstišov.
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 158/18
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Bytový dům čp.74, ul. Bílinská v Dubí 3 – demolice stavby“


1765/66/2018

RM po projednání
1. schvaluje
provedení demolice bytového domu v ul. Bílinská 74 v Dubí 3,
2. schvaluje
výběr zhotovitele akce „Bytový dům čp.74, ul. Bílinská v Dubí 3 – demolice stavby“, a to firmu PB
SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice, která podala nejnižší cenovou nabídku – 1.177.975,74 Kč s
DPH.
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 159/18
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce části chodníku v ul. Bystřická v Dubí “


1766/66/2018

RM po projednání
souhlasí
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce části chodníku v ul. Bystřická v Dubí “, a to firmu TELKONT
s.r.o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, která podala cenovou nabídku - 1.031.272,- Kč s DPH.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
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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 66. schůze Rady města Dubí

04. 09. 2018

Termín: ihned

RM 3 TO 169/18
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 74/2018 - „Oprava fasády Základní školy, Školní
náměstí čp. 177 a čp. 86 v Dubí 1“


1767/66/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.74/2018 - „Oprava fasády Základní školy, Školní náměstí
čp. 177 a čp. 86 v Dubí 1“ z důvodu prodloužení termínu pro provedení akce do 10.9.2018.
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 172/18
MŠ Cibuláček – rekonstrukce oplocení areálu mateřské školy


1768/66/2018

RM po projednání
schvaluje
provedení akce „Rekonstrukce oplocení areálu Mateřské školy Cibuláček v Dubí 1“.
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

V Dubí dne 04. 09. 2018

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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