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 2. schůze Rady města Dubí
27. 11. 2014

Usnesení
z 2. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 27. 11. 2014
na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


19/2/2014

RM po projednání
schvaluje
program schůze
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2015 – 2. varianta
4. Různé
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


20/2/2014

RM po projednání
bere na vědomí
Kontrolu usnesení
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(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 2. schůze Rady města Dubí
27. 11. 2014
K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 196/14
Pronájem bytu č.1 (1+3) – Sportovní 200/1, Dubí 2


21/2/2014

RM po projednání
1. souhlasí
s pronájmem bytu a ukládá Technickému odboru – správě majetku uzavřít nájemní smlouvu
s žadatelkou Jiřinou Rubešovou, bytem Husova 78/23, Dubí 2, jako správcem sportovní haly,
které bude bytová jednotka pronajata jako služební byt.
Ve smlouvě o nájmu bude uvedeno, že bytová jednotka je určená pro správce areálu.
2. souhlasí
s uzavřením podnájemní smlouvy, pro pracovníka správce sportovní haly.
S koncem Mandátní smlouvy správce areálu skončí i nájemní smlouva bytové jednotky.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: 31. 12. 2014
TO 198/14
Záměr zveřejnění – převody nemovitostí


22/2/2014

1) Pozemek p.č. 1026/3 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře 441 m2 v k.ú. Dubí
u Teplic
RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 1026/3 (zahrada, zemědělský půdní
fond) o výměře 441 m2 k.ú. Dubí u Teplic za cenu 250 Kč/m2
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

2) Část pozemku p.č. 329 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 81 m2 v k.ú.
Dubí-Bystřice
RM po projednání
nedoporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 329 o výměře 81 m 2 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí-Bystřice za cenu 250 Kč/m2
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 7/7)
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

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 2. schůze Rady města Dubí
27. 11. 2014
TO 199/14
Provozní řád sportovní haly v Dubí 2, Sportovní ul. 200 a stanovení ceny za její užívání.


23/2/2014

RM po projednání
1. schvaluje
Provozní řád sportovní haly v Dubí 2, Sportovní ul. 200 s účinností od 1. 12. 2014
2. schvaluje
cenu za užívání sportovní haly v Dubí 2, Sportovní ul. 200, a to ve výši 350,- Kč za 1 hodinu
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 200/14
Žádost sdružení na ochranu zvířat FOUSEK o.s. o finanční příspěvek na zabezpečení
péče o nalezená zvířata


24/2/2014

RM po projednání
souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku na zabezpečení péče o nalezená koťata sdružení na
ochranu zvířat FOUSEK o.s. ve výši 15.000 Kč, částka bude čerpána z rozpočtu TO
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 201/14
Žádost o souhlas se zřízením sjezdů přes pozemek p.č. 447/12 k.ú. Mstišov na pozemek
p.č. 512 k.ú. Dubí u Teplic a žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí - přípojky
vody a kanalizace na akci „Výstavba 14ti rodinných domků Mstišovská ul. Dubí“ do
pozemku p.č. 447/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Mstišov a pozemku p.č.
512 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí u Teplic


25/2/2014

RM po projednání
1. odkládá
rozhodnutí o napojení sjezdu z nové lokality pro výstavbu do Mstišovské ulice a o uložení
inženýrských sítí – přípojky vody a kanalizace na pozemek p.č. 512 k.ú. Dubí u Teplic a na

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 2. schůze Rady města Dubí
27. 11. 2014
pozemek p.č. 447/12 k.ú. Mstišov do doby schválení studie budoucího dopravního řešení
Mstišovské ulice a současně
2. ukládá
technickému odboru zajistit pořízení studie dopravního řešení Mstišovské ulice.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 202/14
Výstavba splaškové kanalizace Dubí-Běhánky – uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě


26/2/2014

RM po projednání
souhlasí
1) s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
214/94/2014 s Ústeckým krajem na akci „Dubí, Běhánky – splašková kanalizace“ na
pozemcích p.č. k.ú. Dubí u Teplic a p.č. 486/2, 486/5 k.ú. Běhánky
2) s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 215/95/2014
s ČEZ Distribuce a.s. na akci „Splašková kanalizace Dubí-Běhánky – č.zak. 2013004/0263“ na pozemku p.č. 456/2 k.ú. Běhánky
3) s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
216/96/2014 s Lesy České republiky, s.p. na akci „Dubí Běhánky – kanalizace“ na
pozemcích p.č. 626, 568 k.ú. Běhánky
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 203/14
Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro osobní vozidlo držitele znaku O1
(průkazu ZTP a ZTP/P na místní komunikaci ve vlastnictví obce


27/2/2014

RM po projednání
souhlasí
jako vlastník místní komunikace Dlouhá, Dubí 2 s vyhrazením parkovacího místa pro pana
Lubomíra Červinku, XXX
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(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 2. schůze Rady města Dubí
27. 11. 2014
TO 204/14
Pronájem bytu č.1 (1+1) – Ruská 184, Dubí 3


28/2/2014

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu a ukládá Technickému odboru – správě majetku uzavřít nájemní smlouvu
s žadatelem Janem Dudysem, bytem xxx
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: 31. 12. 2014

TO 205/14
Žádost o vyjádření ke stavbě IV-12-4013111/001 „TP-Dubí, Bystřice, Topolová, 369/11“
na pozemku p.č. 328 a 329 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Dubí-Bystřice
a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o
právu provést stavbu č. IV-12-4013111/001 TP-Dubí, Bystřice, Topolová, 369/11


29/2/2014

RM po projednání
souhlasí
se stavbou a s kabelovým vedením do pozemků p.č. 328 a 329 (oba ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k.ú. Dubí-Bystřice, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru
k zásahům do místních komunikací a s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013111/001 TP-Dubí,
Bystřice, Topolová, 369/11 s tím, že rozsah věcných břemen si vlastník inženýrských sítí
nechá zaměřit ihned po ukončení stavby. Cena věcného břemene bude odpovídat ceně dle
schváleného sazebníku.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Nařízení města Dubí o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti
chodníků a místních komunikací na území města Dubí v zimním období


30/2/2014
TO 206/14

RM po projednání
vydává

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 2. schůze Rady města Dubí
27. 11. 2014
Nařízení města Dubí o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti chodníků
a místních komunikací na území města Dubí v zimním období
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 207/14
Návrh na slevu nájemného u bytu č.3, Sadová 153, Dubí 3


31/2/2014

RM po projednání
souhlasí
s přiměřenou slevou nájemného, a to 30% u bytu č.3, Sadová 153, Dubí 3.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: 31. 12. 2014
TO 209/14
Pronájem bytu č.9 (1+2) – Ruská 184, Dubí 3


32/2/2014

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu a ukládá Technickému odboru – správě majetku uzavřít nájemní smlouvu
s žadatelem č. 2 panem Milanem Kuncem, bytem xxx
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
K bodu č. 3 - Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2015 – 2. varianta
Informace o přípravě rozpočtu na rok 2015 – 2. verze


33/2/2014

RM po projednání
bere na vědomí
informaci o přípravě rozpočtu na rok 2015 – 2. verze
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 7/7)
Odpovídá: Ing. Markéta Beránková

FO 46/13

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 2. schůze Rady města Dubí
27. 11. 2014
K bodu č. 4 – Různé
FO 47/14
Rozpočtové opatření č. 55/2014


34/2/2014

RM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 55/2014 ve výši 15 tis. Kč – Finanční příspěvek z fondu starosty na
pokrytí nákladů na uspořádání slavnostního galavečera v rámci pořádání 4. ročníku ankety
„Osobnost roku 2014 Ústeckého kraje“.
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 7/7)
Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
OŠ 48/14
Odměny ředitelům škol


35/2/2014

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí odměn ředitelům škol dle předloženého návrhu.
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 7/7)
Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
Přerušení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin
OŠ 49/14
MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3-MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


36/2/2014

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin dle přiložené tabulky.
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
(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 2. schůze Rady města Dubí
27. 11. 2014
Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
OŠ 50/14
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


37/2/2014

RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VI., části B., odst. 1 b) zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY
CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s nabytím majetku
formou věcného daru: 4 ks didaktických stavebnic PIKTOGRAMY, v celkové hodnotě
7 036,-Kč od p. Ing. Bc. Romana Vorlíčka.
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 7/7)
Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová, ředitelka MŠ Bc. Milada Minaříková
Termín: ihned
Žádost o příspěvek


star. 38/14

38/2/2014

RM po projednání
schvaluje
finanční příspěvek ve výši 5.000 z fondu starosty na částečnou úhradu nákladů na pořádání
akce u příležitosti 130 let výročí oslav založení Moldavské dráhy.
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)

Bystřický předvánoční jarmark


star. 39/14

39/2/2014

RM po projednání
souhlasí
s pořádáním akce Bystřický předvánoční jarmark dne 29. 11. 2014 od 8:00 hod. do 17:00
hod. ve venkovních prostorách sportovního areálu v ul. Sportovní 200/1, Dubí 2. Tuto akci
pořádá SK Dubí a manželé Rubešovi.
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(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 2. schůze Rady města Dubí
27. 11. 2014
Plán práce Rady města na 1. pololetí r. 2015


40/2/2014

RM po projednání
schvaluje
Plán práce Rady města Dubí na 1. pololetí r. 2015 dle předloženého návrhu
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Mgr. Hana Wenzelová

V Dubí dne 27. 11. 2014

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

Mgr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí

