Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí

17. 3. 2015

Usnesení
ze 7. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 17. 3. 2015
na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


144/7/2015

RM po projednání
schvaluje
program schůze
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
Pro: 6

zdržel:

proti:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


145/7/2015

RM po projednání
bere na vědomí
Kontrolu usnesení
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)
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K bodu č. 2 - Majetkoprávní záležitosti
TO 33/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP-Dubí, Údolí, 673/109, Vlk Josef přípojka NN pro pozemek p.č. 673/6 k.ú. Dubí-Bystřice - zahrádkářská kolonie) do
pozemků p.č. 671 ost. plocha, neplodná půda a p.č. 673/1 ost. plocha, sportoviště a
rekreační plocha oba k.ú. Dubí-Bystřice a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV12-4012962 název stavby: TP-Dubí, Údolí, 673/109,Vlk Josef


146/7/2015

RM po projednání
nesouhlasí
s uložením inženýrských sítí (TP-Dubí, Údolí, 673/109, Vlk Josef – přípojka NN pro
pozemek p.č. 673/6 k.ú. Dubí-Bystřice) do pozemků p.č. 671 ost. plocha, neplodná půda a p.č.
673/1 ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha oba k.ú. Dubí-Bystřice a s uzavřením
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu č. IV-12-4012962.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 50/15
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků k umístění stavby pro reklamu na
pozemku p.č. 468/2 k.ú. Dubí-Pozorka


147/7/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto
jako vlastník pozemků p.č. 476 a p.č. 497/32 k.ú. Dubí-Pozorka nesouhlasí s umístěním
stavby pro reklamu na pozemku p.č. 468/2 k.ú. Dubí-Pozorka
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 51/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP-Dubí, Lidická, 340/5, Richter přípojka NN pro pozemek p.č. 340/5 k.ú. Běhánky) do pozemku p.č. 120/2 ost. plocha,
ost. komunikace k.ú. Dubí u Teplic a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. P001 (IV12-4013488, TP-Dubí, Lidická, 340/5, Richter)


148/7/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (TP-Dubí, Lidická, 340/5, Richter – přípojka NN pro pozemek
p.č. 340/5 k.ú. Běhánky) do pozemku p.č. 120/2 ost. plocha, ost. komunikace k.ú. Dubí u
Teplic 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-služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu č. P001 (IV-12-4013488, TP-Dubí, Lidická, 340/5,
Richter). Po dokončení stavby vlastník přípojky NN požádá o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na základě skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat
ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 52/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitostí


149/7/2015

1) Část pozemku p.č. 122/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 28 m2
a majetkové vyrovnání části pozemku p.č. 55 o výměře cca 7 m2 oba k.ú. Mstišov
RM po projednání
nedoporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 122/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 28 m2 k. ú. Mstišov.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)
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TO 52/15
2) Část pozemku p.č. 355/1 (zahrada, zem. půdní fond) o výměře cca 31,5 m2 a 36 m2
k.ú. Dubí u Teplic
RM po projednání
nedoporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 355/1 (zahrada, zem. půdní fond)
o výměře cca 31,5 m2 a 36 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)
TO 52/15

3) Pozemek p.č. 134 (trvalý travní porost, zem. půdní fond) o výměře 1.138 m2 a část
pozemku p.č. 136/2 (ostatní plocha, manipulační plocha) dle GP 136/45 o výměře cca
115 m2 k.ú. Mstišov
RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 134 (trvalý travní porost, zem. půdní
fond) o výměře 1.138 m2 a část pozemku p. č. 136/2 o výměře cca 115 m2 k. ú. Mstišov
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 54/15
Žádost o souhlas sousedního vlastníka s oplocením pozemku p.č. 637/2 k.ú. DubíPozorka – objekt Corado


150/7/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto
jako vlastník pozemků p.č. 636, 647/1 a p. č. 647/2 k. ú. Dubí-Pozorka nemá námitek
k umístění stavby oplocení pozemku p. č. 637/2 k. ú. Dubí-Pozorka za předpokladu, že
stavbou oplocení nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Dubí.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 55/15

Záměr zveřejnění prostor sloužících k podnikání (bývalé papírnictví),
Koněvova 65, Dubí 1


151/7/2015

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním pronájmu prostor sloužících k podnikání (bývalé papírnictví), Koněvova 65,
Dubí 1.
Pro: 6 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet

6/7)

TO 56/15
Vícepráce na akci „Stavební úpravy domu čp. 300/25A, 25B, Mírová ul. v Dubí 3 –
vzduchotechnika, silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem.“


152/7/2015

RM po projednání
schvaluje
provedení víceprací na akci „Stavební úpravy domu čp. 300/25A, 25B, Mírová ul. v Dubí 3 –
vzduchotechnika, silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem“ ve výši
122.382,-Kč vč. DPH s tím, že budou uhrazeny z rozpočtu správy majetku města.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 57/15
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4012710/001
TP Dubí Lidická-340/96, Václav Klíma


153/7/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením
Smlouvy
o
zřízení
věcného
břemene
–
služebnosti
č. IV-12-4012710/001 TP Dubí Lidická–340/96, Václav Klíma do pozemku p.č. 120/2
k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 6
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 6/7)

5

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí

17. 3. 2015

TO 58/15
Výběrové řízení na zhotovitele akce „REKONSTRUKCE POVRCHŮ V ULICI
KONĚVOVA V DUBÍ 1 – 2.ETAPA“.


154/7/2015

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce povrchů v ulici Koněvova v Dubí 1 – 2.etapa“, a to
firmu Marius Pedersen a.s., Úprkova 1, 415 01 Teplice, která podala nejnižší cenovou
nabídku.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 59/15
Bezúplatný převod pozemku p.č. 1147 (ostatní plocha, jiná plocha) k.ú. Cínovec - místní
komunikace III. třídy


155/7/2015

RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1147 ( ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
360 m2 k.ú. Cínovec, ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, dle zákona č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 60/15
Žádost o vyjádření ke stavbě (TP 006 063 Dubí, Střední – rekonstrukce kanalizace
a vodovodu, zak. č. 5011/4) na pozemcích p.č. 14/7 (ost. plocha, silnice), p.č. 200 a p.č.
201/1 (oba ost. plocha, ost. komunikace) vše v k.ú. Dubí-Pozorka a p.č. 392/8 (ost.
plocha, ost. komunikace) k.ú. Dubí-Bystřice


156/7/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (TP 006 063 Dubí, Střední – rekonstrukce kanalizace a
vodovodu) do pozemků p.č. 14/7 (ost. plocha, silnice), p.č. 200 a p.č. 201/1 (oba ost. plocha,
6
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ost. komunikace) vše k.ú. Dubí – Pozorka a p.č. 392/8 (ost. plocha, ost. komunikace) k.ú.
Dubí-Bystřice a uzavření Smlouvy č. 24/2015 o přivolení vstupu na pozemky dotčené stavbou
vodohospodářského díla s tím, že akce bude nejdéle dokončena do 07/2016 z důvodu
plánované rekonstrukce chodníků. Vlastník vodovodu a kanalizace si ihned po dokončení
stavby nechá zaměřit rozsah věcných břemen a uzavře s městem Dubí smlouvu o zřízení
věcného břemene
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 61/15
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Opravy výtluk na místních komunikacích ve městě
Dubí v roce 2015“


157/7/2015

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele na akci „Opravy výtluk na místních komunikacích ve městě Dubí v roce
2015“, a to firmu Marius Pedersen a.s., Úprkova 1, 415 01 Teplice.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 62/15
Dodatek č.4 k nájemní smlouvě ze dne 3.9.1996, ve znění dodatků č. 1-č.3


158/7/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 3.9.1996, ve znění dodatků č.1 až č.3
uzavřené mezi Městem Dubí a O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4 – Michle.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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Pronájem bytu č. 13 ((2+kk) – Krušnohorská 41, Dubí 1


TO 63/15

159/7/2015

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č.13, Krušnohorská 41, Dubí a ukládá Technickému odboru – správě
majetku uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem Dominikem Pálfym, bytem Dubí 1, Koněvova
572/18
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 64/15
Pronájem bytu č. 1 (1+3) – Mírová 92, Dubí 3


160/7/2015

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č.1, Mírová 92, Dubí 3 a ukládá Technickému odboru – správě majetku
uzavřít nájemní smlouvu se žadatelkou Květuší Koritkovou, bytem Karolíny Světlé 556,
Dubí 1
Pro: 5 proti:
zdržel:
nehlasoval: 1
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 6/7)

TO 65/15
Pronájem bytu č. 9 (1+2) – Ruská 184, Dubí 3


161/7/2015

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č. 32/2/2014 ze dne 27.11.2014 z důvodu odmítnutí bytu vybraným žadatele
b)nesouhlasí
s pronájmem bytu č.9, Ruská 184, Dubí 3
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 66/15
Žádost o souhlas se zřízením sjezdu přes pozemek p.č. 555/2 (ostatní plocha,
manipulační plocha) na pozemek p.č. 564/23 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oba
k.ú. Dubí u Teplic


162/7/2015

RM po projednání
souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p.č. 413/6 k.ú. Mstišov přes pozemek
p.č. 555/2 na pozemek p.č.564/23 oba k.ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu s platnými zákony a
na náklady stavebníka.
Pro: 6
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 6/7)

TO 67/15
Pozemek p.č. 438 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond) o výměře 938 m2
v k.ú. Mstišov


163/7/2015

RM po projednání
a) revokuje
usnesení Rady města Dubí č.120/6/2015 bod 4)
b) nedoporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 438 (trvalý travní porost, zemědělský
půdní fond) o výměře 938 m2 v k.ú. Mstišov
Pro: 6 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 6/7)

Žádost o převod nájmu bytu č. 4, Mírová 300/25A, Dubí 3


TO 68/15

164/7/2015

RM po projednání
souhlasí
s převodem nájmu bytu č. 4, Mírová 300/25A, Dubí 3 pouze na paní Lenku Seidlovou,
z důvodu odstěhování a změny trvalého bydliště pana Josefa Knota.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 69/15
Pozemky p.č. 410/1, 660/1, 660/2, 660/4, 660/5, 817/1 v k.ú. Dubí u Teplic, pozemky p.č.
362, 364/2, 371, 372, 408/1, 409/3 v k.ú. Běhánky, pozemky p.č. 653, 654, 657, 660/1,
660/22, 665/1, 665/4, 665/5, 665/6, 665/7, 665/8, 665/9, 665/10, 665/14, 670, 671 v k.ú.
Dubí-Bystřice, pozemky p.č. 195, 205/1, 205/2, 268/2, 272/8, 272/9 v k.ú. Drahůnky,
pozemky p.č. 504/1, 502/1, 502/3, 502/5, 502/8, 502/9, 502/10, 531/2, 534/1, 542, 546,
554/1, 554/2, 554/4, 554/5, 554/6, 557, 568, 629/3, 647/1, 647/2, 647/3, 648, 649, 652, 660,
661/1, 669, 684 v k.ú. Dubí-Pozorka, pozemky p.č. 76/2, 84, 89/1, 426/1, 470/6, 470/18,
471 k.ú. Mstišov


165/7/2015

RM po projednání
revokuje
usnesení č. 71/4/2015 ze dne 14.01.2015 z důvodu nemožnosti uzavření dohody o přičlenění
honebních pozemků do HS Proboštov dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 70/15
Záměr zveřejnění nebytového prostoru – místnost ve sklepě, Střední 120, Dubí 3


166/7/2015

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním pronájmu nebytového prostoru – místnost ve sklepě o velikosti 6,88 m2, ve
Střední ulici č.p. 120, Dubí – Pozorka.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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K bodu č. 3 - Různé
Výjimka z počtu dětí ve třídě mateřské školy


OŠ 8/15

167/7/2015

RM po projednání
povoluje
výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol v souladu s ustanovením § 23 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok
2015/2016 těmto mateřským školám:
1.MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
do počtu 28 dětí na třídu
2.Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
do počtu 26 dětí na třídu
3.MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3-MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
do počtu 25 dětí na třídu
Výjimka z počtu dětí se povoluje za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy, budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

OŠ 9/15
Stanovení podmínek pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk.
rok 2015/2016


168/7/2015

RM po projednání
bere na vědomí
místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2015/2016 v těchto mateřských školách:
1.MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
2.MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
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3.Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
4.MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3-MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

OŠ 10/15
Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou, Bílinská 141, Dubí 3


169/7/2015

RM po projednání
neschvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
OŠ 11/15
Konkursní řízení – jmenování konkursní komise
MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


170/7/2015

RM po projednání
1. jmenuje
v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkursní řízení na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Města Dubí s
názvem MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE , ve složení:
Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí, určený zřizovatelem, předseda komise
PhDr. Jiří Šiller, místostarosta města Dubí, určený zřizovatelem
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Bc. Jarmila Svobodová, samostatná referentka oddělení organizací a koncepcí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, určena ředitelem krajského
úřadu
Bc. Zdeňka Hamalová, ředitelka Mateřské školy U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236, za
odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství
Eva Hrabovská, ředitelka MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 –
MSTIŠOV, za pedagogického pracovníka příslušné právnické osoby vykonávající činnost
školy
Mgr. Martina Hrdá, školní inspektorka České školní inspekce
2. pověřuje
funkcí tajemníka konkursní komise paní Bc. Veroniku Lipertovou, vedoucí odboru školství a
sociálních věcí
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
OŠ 12/15
Informace o připravovaných projektech ve městě Dubí


171/7/2015

RM po projednání
bere na vědomí
informace o připravovaných projektech ve městě Dubí
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
SD 3/15
Propagace města v deníku Mladá fronta DNES


172/7/2015

RM po projednání
nesouhlasí
s prezentací města Dubí v deníku Mladá fronta Dnes za ceny uvedené v ceníku nabídky
Pro: 6
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Bc. Ladislava Hamrová
Termín: ihned

(celkový počet 6/7)
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FO 11/15

Výše měsíčních splátek u splátkového kalendáře u pí. xxx


173/7/2015

RM po projednání
souhlasí
s výši měsíčních splátek 500,- Kč/měsíc do 31.12.2015 (celkem 10x) a následně po 700,- Kč/
měsíc (celkem 76x) až do celkové výše jejího dluhu, kdy poslední splátka bude činit 790 Kč
(1x).
Pro: 6
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

(celkový počet 6/7)

FO 12/15
Pojištění odpovědnosti zastupitelů a připojištění zastupitelů, k obecné odpovědnosti za
jinou než čistou finanční škodu


174/7/2015

RM po projednání
souhlasí
1.s navýšením pojistného plnění na 10. mil Kč (roční pojistné – 22.030,- Kč)
2. s uzavřením nového připojištění zastupitelů, k obecné odpovědnosti za jinou než čistou
finanční škodu (pojistné 14.040,- Kč/rok)
Pro: 6

proti:

zdržel:

(celkový počet 6/7)

nehlasoval

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
Pan Roman Daněk, Krušnohorská 247, Dubí 1 žádá o pronájem salonku v objektu
Lidového domu, za účelem svatby
MKZ 10/15


175/7/2015

RM po projednání
neschvaluje
pronájem nebytových prostor (salonku) v objektu Lidového domu dne 15. 8. 2015
panu Romanu Daňkovi, xxx za cenu 5000,00 Kč včetně DPH
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Anna Gürtlerová
Termín: ihned
OVV 4/15
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Výroční zpráva MěÚ Dubí o poskytování informací, stížností a petice za rok 2014


176/7/2015

RM po projednání
bere na vědomí
výroční zprávu MěÚ Dubí o poskytování informací, stížností a petice – za rok 2014
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Bc. Jan Pšenička

Festival dětí MŠ – Mateřinka 2015


star. 4/15

177/7/2015

RM po projednání
schvaluje
Příspěvek ve výši 5.000 Kč z fondu starosty města na konání akce – Festival dětí MŠ –
mateřinky 2015 dne 26. 3. 2015
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Petr Pípal
Termín: ihned

V Dubí dne 17. 3. 2015

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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