Usnesení z 1. schůze Rady města
11. 11. 2014
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 1. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 11. 11. 2014
na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


1/1/2014

RM po projednání
schvaluje
program schůze
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Zpráva o počtu dětí a žáků ve školním roce 2014/2015
4. Různé

Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


2/1/2014

RM po projednání
bere na vědomí
Kontrolu usnesení
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)
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K bodu č. 2 - Majetkoprávní záležitosti
TO 192/14
Záměr zveřejnění pronájmu části nebytového prostoru bývalé ubytovny, Sportovní
200/1, Dubí 2


3/1/2014

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním pronájmu části nebytového prostoru bývalé ubytovny – ubytovací pokoj č.
201,204,205,207,222,223,224, místnost za kuchyňkou č. 202, kuchyňka č. 203, sklad č. 206
ve Sportovní ulici, č.p. 200/1, Dubí 2.
Pro: 7

proti:

zdržel:

(celkový počet 7/7)

nehlasoval

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 193/14
Záměr zveřejnění – převody nemovitostí


4/1/2014

1) Část pozemku p.č. 1255/31 (ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 50 m2
v k.ú. Cínovec
RM po projednání
a) nedoporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 1255/31 o výměře cca 50 m2 k.ú.
Cínovec za cenu 250 Kč/m2
b) nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 1255/31 (ost. plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 50 m2 v k.ú. Cínovec
Pro: 7

proti:

zdržel:

(celkový počet 7/7)

nehlasoval

2)Pozemek p.č. 478/1 (ost. plocha, neplodná půda) o výměře 939 m2 v k.ú. Mstišov
RM po projednání
doporučuje ZM
2
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 478/1 o výměře cca 655 m
k.ú. Mstišov za cenu 250 Kč/m2
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)
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3) Část pozemku p.č. 440/3 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond) o výměře cca
2.000 m2 v k.ú. Cínovec
nedoporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 440/3 o výměře cca 2.000 m 2
k.ú. Cínovec za cenu 250 Kč/m2
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 194/14
Žaloba na určení vlastnického práva k nemovitostem (historický majetek města Teplice)


5/1/2014

RM po projednání
schvaluje
postup města Dubí ve sporu vedeném pod číslem jednacím 17 C 36/2013 u Okresního soudu
v Teplicích o vydání historického majetku města Teplice a to tak, že uděluje souhlas se
zpětvzetím žaloby městem Teplice v této věci a s tím, aby soud řízení zastavil a rozhodl, že
žádný účastník nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 195/14
Nabídka k odkoupení pozemku od Státního statku Jeneč s.p. v likvidaci – pozemek p.č.
273/1 ostatní plocha, manipulační plocha k.ú. Dubí-Bystřice o výměře 1.004 m2


6/1/2014

RM po projednání
schvaluje
vstoupit v jednání se Státním statkem Jeneč s.p. v likvidaci ve věci odkoupení pozemku p.č.
273/1 ostatní plocha, manipulační plocha k.ú. Dubí-Bystřice o výměře 1.004 m2.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 197/14
Stanovisko města Dubí k provozování zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů
společností HM PROFIS FACILITY s.r.o.


7/1/2014

RM po projednání
nesouhlasí
s provozováním zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů v provozovně ul. Dvořákova
254/7, 417 03 Dubí - Bystřice pro společnost HM PROFIS FACILITY s.r.o.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
K bodu č. 3 - Zpráva o počtu dětí a žáků ve školním roce 2014/2015
OŠ 46/14
Zpráva o počtu dětí a žáků ve školním roce 2014/2015


8/1/2014

RM po projednání
bere na vědomí
zprávu o počtu dětí a žáků ve školním roce 2014/2015.
Pro: 7

proti:

Odpovídá:
Termín:

zdržel:

(celkový počet 7/7)

nehlasoval

Bc.Veronika Lipertová
ihned

K bodu č. 4 - Různé
Platové výměry


OŠ 45/14

9/1/2014

RM po projednání
bere na vědomí
úpravu platu a jeho složek ředitelům škol č. j. 1 – 7/2014 v souladu s nařízením vlády
č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. listopadu 2014.
Pro: 7

proti:

Odpovídá:
Termín:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Bc.Veronika Lipertová
ihned
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OŠ 47/14
Zhodnocení činnosti Pampelišky, o.p.s. za rok 2014
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou, Dubí 3, Bílinská 141
na rok 2015

1.
2.



10/1/2014

RM po projednání
1. bere na vědomí
zprávu o zhodnocení činnosti Pampelišky, o.p.s. na území města Dubí
2. doporučuje
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou
Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2015 mezi Městem Dubí
a Pampeliškou, o.p.s., Ústecká 318, 403 23 Velké Březno, a to na dobu určitou do 31.12.2015.
Dotace bude poskytnuta ve výši 174 000,- Kč.
Pro: 7

proti:

Odpovídá:
Termín:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Bc.Veronika Lipertová
ihned

Žádost o finanční příspěvek


FO 45/14

11/1/2014

RM po projednání
schvaluje
Poskytnutí finančního příspěvku z fondu starosty ve výši 10.000 Kč paní Janě Bohaté na
částečnou úhradu zřízení přepážky Pošta Partner.
Pro:

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín:
ihned
Žádost o výjimku z vyhlášky o stavební uzávěře


SÚ 3/14

12/1/2014

RM po projednání
uděluje
výjimku z vyhlášky o stavební uzávěře pro změnu účelu užívání budovy čp.291, Ruská ulice,
Dubí-Pozorka (bývalá restaurace Saigon) na půjčovnu drobné stavební mechanizace.
Pro: 7 proti:
zdržel:
Odpovídá: Jiří Veselý
Termín:
ihned

(celkový počet 7/7)

nehlasoval
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Informace o postupu při řešení neudržovaného stavu domu čp. 203 v Tyršově ulici
v Pozorce
SÚ 4/14


13/1/2014

RM po projednání
bere na vědomí
Informaci stavebního úřadu o postupu při řešení neudržovaného stavu domu čp. 203 Tyršově
ulici v Pozorce
Pro: 7

proti:

Odpovídá:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Jiří Veselý

Pověření člena ZM výkonem funkce oddávajícího pro volební období 2014 -2018
OVV 41/14


14/1/2014

RM po projednání
a v souladu s § 11a zákona č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů a dále v souladu s § 108 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb. o
obcích v platném znění
pověřuje
výkonem funkce oddávajícího pro volební období 2014-2018 paní Mgr. Petru Doubkovou,
členku Zastupitelstva města Dubí.
Pro: 7

proti:

Odpovídá:
Termín:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Bc. Jan Pšenička
ihned

SD 28/14
Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Sadové úpravy lázeňského parku u Tereziných
lázní v Dubí“


15/1/2014

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele zakázky s názvem „Sadové úpravy lázeňského parku u Tereziných lázní
v Dubí“, a to firmu KHL – EKO, a.s. s vítěznou cenou 1 786 167,00 Kč vč. DPH.
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Bc. Ladislava Hamrová
Termín:
ihned

(celkový počet 7/7)
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Komise Rady Města Dubí


taj. 13/14

16/1/2014

RM po projednání
jmenuje
Povodňovou komisi ve složení:
předseda:
místopředseda:
tajemnice
povodňové komise:
členové:

Ing. Petr Pípal
Mgr. Jiří Šiller
Taťána Skokánková
Tomáš Pykal
Robert Wegert
Petr Let
Jiří Veselý
Ing. Lukáš Panchartek

Škodní a likvidační komisi ve složení:
předsedkyně:
Taťána Skokánková
členky:
Anna Nitschelová
Ludmila Fridrichová
Věra Sailerová
Věra Škramlíková
Pro: 7

proti:

Odpovídá:
Termín:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Mgr. Hana Wenzelová
ihned

Měsíčník Dubský zpravodaj – redakční rada


17/1/2014

MKZ 20/14

RM po projednání
jmenuje
členy redakční rady Dubského zpravodaje:
paní Annu Gürtlerovou, pana Mgr. Jiřího Šillera a pana Martina Dlouhého,
šéfredaktorkou paní Mgr. Soňu Kosovou.
Pro: 7

proti:

Odpovídá:
Termín:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Anna Gürtlerová
ihned
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Propagace města Dubí


18/1/2014

MKZ 21/14

RM po projednání
souhlasí
s propagací města Dubí na internetovém portále Živéfirmy.cz /rok 2015 za finanční úhradu
4.000 Kč/rok.
Pro: 7

proti:

Odpovídá:
Termín:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Anna Gürtlerová
ihned

V Dubí dne 11. 11. 2014

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

Mgr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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