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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015

Usnesení
z 9. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 5. 5. 2015
na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


202/9/2015

RM po projednání
schvaluje
program schůze
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Vyhodnocení zimní údržby 10/14 – 4/15
4. Hospodaření Města za 1. čtvrtletí r. 2015
5. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Městem Dubí
6. Různé
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval:
(celkový počet:7/7)
K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


203/9/2015

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení
Pro: 7
proti:
zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

K bodu č. 2 - Majetkoprávní záležitosti
TO 84/15
Žádost o pronájem nebytového prostoru (místnost ve sklepě domu), Střední 120, Dubí


204/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem místnosti ve sklepě domu ve Střední ulici, č.p. 120, Dubí 3 panu XXX.
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval:
(celkový počet: 7/7)
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 85/15
1

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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
Žádost o pronájem prostoru sloužícího k podnikání, Koněvova 65, Dubí 1 (bývalé
papírnictví)


205/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bývalého papírnictví, Koněvova 65, Dubí 1 panu XXX.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: 31. 5. 2015
TO 86/15
Smlouva o přeložce vodovodu na stavbu “Dubí Běhánky – kanalizace“ – p.č. 484 k.ú.
Běhánky


206/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o přeložce č. 37/2015 na přeložku vodovodu v pozemku p.č. 484 k.ú.
Běhánky realizovanou v rámci akce „Dubí Běhánky – kanalizace“
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 87/15
Návrh Smlouvy o spolupráci s panem Štefanem Luxem při nakládání s komunálním
odpadem - kovy


207/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o spolupráci s panem Štefanem Luxem při zajištění sběru kovového
odpadu
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 88/15
2

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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku k výstavbě oplocení pozemku p.č.
280/12 k.ú. Dubí-Bystřice


208/9/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto
jako vlastník pozemku p.č. 291/1 k.ú. Dubí-Bystřice nemá námitek k výstavbě oplocení
pozemku p.č. 280/12 k.ú. Dubí-Bystřice za podmínky, že oplocení nebude bránit ve výhledu
do křižovatky, a to dle rozhledových poměrů (PD zpracovaná Ing. Urbanským z.č. 27/2013
srpen 2013) odsouhlasených DI PČR ČJ KRPU-200580-2/ČJ-2013-040906 dne 15.10.2013.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 89/15
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku k výstavbě oplocení pozemku p.č. 480/1
k.ú. Mstišov


209/9/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto
jako vlastník pozemku p.č. 240/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) nemá námitek
k výstavbě oplocení pozemku p.č. 480/1 v délce cca 100 m od pozemku p.č. 480/9 vše k.ú.
Mstišov za podmínky, že oplocení nebude zasahovat do průjezdního profilu komunikace
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 90/15
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku ke stavbě dřevěné kůlny na nářadí na
pozemku p.č. 350/1 k.ú. Dubí u Teplic


210/9/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto
jako vlastník pozemku p.č. 355/1 k.ú. Dubí u Teplic nemá námitek k výstavbě dřevěné kůlny
na nářadí, včetně jímky pro WC za předpokladu, že odpad bude likvidován v souladu
s platnou legislativou
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
TO 91/15
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků k vnitřní přístavbě komína domu
Mírová 2/18 na pozemku p.č. 180/4 k.ú. Dubí-Pozorka


211/9/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto
jako vlastník pozemků p.č. 182/1 a 183 oba k.ú. Dubí-Pozorka nemá námitek k vnitřní
přístavbě komína domu Mírová 2/18 na pozemku p.č. 180/4 k.ú. Dubí-Pozorka
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 92/15
Žádost o vyjádření k PD – souhlas se stavbou, uložení inženýrských sítí do pozemků p.č.
240 a 330 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oba k.ú. Dubí-Bystřice, souhlas se
zřízením sjezdu na pozemek p.č. 240 k.ú. Dubí-Bystřice


212/9/2015

RM po projednání
souhlasí
a) se stavbou RD na pozemku p.č. 244/1 k.ú. Dubí-Bystřice
b)
se zřízením sjezdu - připojením sousedního pozemku p.č. 244/1 k.ú. Dubí-Bystřice na
pozemek p.č. 240 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí-Bystřice, a to v souladu
s platnými zákony a na náklady stavebníka
c)
s uložením inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační přípojka) do pozemku p.č. 240
k.ú. Dubí-Bystřice, (plynovodní přípojka) do pozemku p.č. 330 k.ú. Dubí-Bystřice (oba
ostatní plocha, ostatní komunikace), a to v souladu s vyjádřením Technického odboru
k zásahům do místních komunikací a s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby č.
38/2015. Po dokončení stavby vlastník vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky
požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě skutečného zaměření.
Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
Záměr zveřejnění – pronájem nemovitostí
TO 93/15
1)

Část pozemku p.č. 493 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře 220 m2 k. ú.
Dubí u Teplic


213/9/2015

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 493 (zahrada, zemědělský půdní fond)
o výměře cca 220 m2 k.ú. Dubí u Teplic
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 93/15
2) Část pozemku p.č. 9 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře cca
830 m2 k.ú. Běhánky


214/9/2015

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 9 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha) o výměře cca 830 m2 k.ú. Běhánky
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

Pronájem pozemků

TO 94/15

Část pozemku p.č. 330/2 o výměře cca 3 m2 k.ú. Běhánky

1)


215/9/2015

RM po zveřejnění a projednání
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy č. 39/2015 s panem Štěpánem Kurtou, XXX na část pozemku
p.č. 330/2 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Běhánky za účelem umístění dočasného reklamního
poutače na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za celkovou částku 5.000 Kč za každý
započatý rok
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
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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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
Termín: ihned
TO 94/15
2) Část pozemku p.č. 1141/1 o výměře cca 3 m2 k.ú. Cínovec


216/9/2015

RM po zveřejnění a projednání
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy č. 42/2015 se společností VTE Moldava II, a.s. Pařížská
130/26, Josefov, 110 00 Praha 1 na část pozemku p.č. 1141/1 o výměře cca 3 m2 v k.ú.
Cínovec za účelem úpravy průjezdního profilu komunikace pro přepravu nadměrných dílů
stavby za 100 Kč/ m2 za rok
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 95/15
Žádost o souhlas s umístěním komunikací – Vilová čtvrť Sportovní k.ú. Běhánky na
pozemcích p.č. 330/1, 331/1, 331/2, a 333/2 k.ú. Běhánky


217/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s umístěním místních komunikací – Vilová čtvrť Sportovní na pozemcích p.č. 330/1, 331/1,
331/2 a 333/2 vše k.ú. Běhánky
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 96/15
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-124004705/VB/002 TP-Dubí, Zahradní, 3201, Josef Čada


218/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4004705/VB/002 TPXXX, Josef Čada na pozemku p.č. 355/1 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval:
(celkový počet:7/7)
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015

TO 97/15
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-124004357/VB/002 TP-Dubí, Krušnohorská, 657, Město Dubí_Geo


219/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4004357/VB/002 TPDubí, Krušnohorská, 657, Město Dubí_GEO na pozemcích p.č. 660/2, 660/4, 660/5, 662/3,
662/18 vše k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet:7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 98/15
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-124003733/VB/002 TP-Dubí, Mstišovská, 553/9, Hanková_GEO


220/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4003733/VB/002 TPXXX, Hanková_GEO na pozemcích p.č. 467/4, 469/1, 469/4, 471/3, 471/5, 497/6, 551/46
vše k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015

TO 99/15
Výběrové řízení na zhotovitele akce: „Rekonstrukce sociálního zařízení ve Sportovní
hale v Dubí 2, Sportovní ul.200.“


221/9/2015

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce sociálního zařízení ve Sportovní hale v Dubí 2,
Sportovní ul. 200“, a to firmu Miroslav Chachaj, Zalužanská 289, 403 39 Chlumec, která
podala nejnižší cenovou nabídku.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 100/15
Výběrové řízení na zhotovitele akce: „Školní jídelna, Tovární 164, Dubí 2 – oprava
střechy.“


222/9/2015

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Školní jídelna, Tovární 164, Dubí 2 – oprava střechy“, a to firmu
Vladimír Miškovič, Mlýnská 85, 435 42 Litvínov-Hamr, která podala nejnižší cenovou
nabídku.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
TO 101/15
Uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.61/2013 ,,Zpracování dokumentace pro
územní řízení a prováděcí dokumentace po výstavbu splaškové kanalizace v Dubí Běhánkách“.


223/9/2015

RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.2 o prodloužení termínu pro odevzdání do 30.6.2015 ke Smlouvě o dílo
č.61/2013 ,,Zpracování dokumentace pro územní řízení a prováděcí dokumentace po výstavbu
splaškové kanalizace v Dubí - Běhánkách“, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Pro: 7

proti:

zdržel:

(celkový počet: 7/7)

nehlasoval:

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 102/15
Žádost o povolení pořádání akci na “Rudolfce“ ve Sportovní 200


224/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s konáním akcí „Nultý veteránský sraz“ dne 16.05.2015 a „Dětský den“ dne 06.06.2015
v areálu Rudolfka, Sportovní 200.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

9

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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
TO 103/15
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se zateplením obvodového pláště domu
ul. Tovární čp. 513/48 na pozemku p.č. 379/5 k.ú. Dubí u Teplic


225/9/2015

RM po projednání
a) se vyjadřuje takto
jako vlastník pozemku p.č. 379/1 k.ú. Dubí u Teplic nemá námitek se zateplením obvodového
pláště domu ul. Tovární čp. 513/48 na pozemku p.č. 379/5 k.ú. Dubí u Teplic
b) souhlasí
s přesahem zateplení v nadzemní části pozemku p.č. 379/1 k.ú. Dubí u Teplic cca o 16 cm.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 104/15
Žádost o vybudování veřejné kanalizace v ul. Severní v Dubí 2.


226/9/2015

RM po projednání
souhlasí
se zhotovením projektové dokumentace na vybudování veřejné kanalizace v ul. Severní
v Dubí 2.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 106/15
Dodatek č.1 ke smlouvě o dodávce služeb č.101/2013


227/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dodávce služeb č.101/2013 uzavřené mezi městem
Dubí a firmou DROTEP s.r.o.
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval:
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet: 7/7)
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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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
TO 107/15
Dohoda o převodu finančních prostředků s f. Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s..


228/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Dohody o převodu finančních prostředků s f. Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.
s tím, že tyto finanční prostředky ve výši 251.408,39 Kč vč. DPH budou použity na úpravy
povrchů komunikací Wolkerova a Nerudova v Dubí 2 a
poveřuje
starostu města jejím podpisem.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 108/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP-Dubí, Údolí, 673/109, zahrádkářská
kolonie - přípojka NN pro zahrádkářskou kolonii na pozemku p.č. 673/6 k.ú. DubíBystřice) 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. IV-12-4012962 název stavby: TP-Dubí,Údolí,673/109, zahrádkářská kolonie


229/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (TP-Dubí, Údolí, 673/109, zahrádkářská kolonie – 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: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
TO 109/15
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 228/2011 – občanské sdružení TJ Tenis klub Dubí p.č.
9 k.ú. Běhánky


230/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 228/2011 s občanským sdružením TJ Tenis
klub Dubí, kterým se snižuje výměra pronajatého pozemku p.č. 9 k.ú. Běhánky na 1.290 m2.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 110/15
Záměr zveřejnění – směna pozemků města Dubí p.č. 363/1 o výměře 63 m2 a p.č. 363/2 o
výměře 158 m2 (oba ostatní plocha, neplodná půda) oba k.ú. Mstišov


231/9/2015

RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním směny pozemků ve vlastnictví města Dubí p.č. 363/1 o výměře 63
m2 a p.č. 363/2 o výměře 158 m2 (oba ostatní plocha, neplodná půda) oba k.ú. Mstišov za část
pozemku p.č. 476/11 o výměře cca 260 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha) k.ú. Mstišov
ve vlastnictví paní XXX.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval: 1

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 111/15
Nabídka dodávky zemního plynu pro rok 2016 od společnosti RWE Energie, a.s. pro
školy města Dubí


232/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu se společností RWE
Energie, a.s. pro rok 2016 pro školy – MŠ, ZŠ a ZUŠ města Dubí.
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval:
(celkový počet: 7/7)
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
12

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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
K bodu č. 3 - Vyhodnocení zimní údržby 10/14 – 4/15
TO 105/15
Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2014/2015


233/9/2015

RM po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2014/2015.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
K bodu č. 4 - Hospodaření Města za 1. čtvrtletí r. 2015
Hospodaření města za 1. čtvrtletí 2015


FO 17/15

234/9/2015

RM po projednání:
bere na vědomí
předloženou informaci o hospodaření města Dubí za 1. čtvrtletí 2015.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
K bodu č. 5 - Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Městem
Dubí
FO 20/15
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městem Dubí za rok
2014


235/9/2015

RM po projednání:
schvaluje
účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem Dubí – MŠ Mstišov, MŠ
Dubánek, MŠ U Křemílka, MŠ Cibuláček, ZŠ Dubí 1, ZŠ Dubí 2 a ZUŠ Dubí.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
K bodu č. 6 - Různé
FO 16/15
Rozpočtové opatření č. 18/2015


236/9/2015

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 18/2015 ve výši 39,76 tis. Kč – rozdělení výtěžku z reprezentačního
plesu a maškarních bálů MŠ, ZŠ a ZUŠ Dubí včetně změny závazných ukazatelů.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

FO 18/15
Rozpočtové opatření č. 19/2015


237/9/2015

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 19/2015 ve výši 259,75 tis. Kč – Úprava výdajové strany rozpočtu –
vratky nedočerpaných finančních prostředků z dotačních titulů (volby do EP, volby do
zastupitelstev a senátu, dotace na terénního pracovníka, dotace na prevenci kriminality).
Pro: 7 proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
FO 19/15
Rozpočtové opatření č. 20/2015


238/9/2015

ZM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 20/2015 ve výši 245 tis. Kč – Poskytnutí dotace na projekt „Podpora
terénní práce 2015“ z programu Úřadu vlády ČR.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
14

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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
star.

5/15

Jednota Československé obce legionářské, region Teplice


239/9/2015

RM po projednání
souhlasí
s finančním příspěvkem ve výši 5.000,- Kč na zajištění finančních nákladů na pronájem
salonku a občerstvení hostů při akci: Slavnostní schůze u příležitosti 70. výročí osvobození
ČR a ukončení 2. světové války.
Finanční příspěvek bude poskytnut z fondu starosty.
Pro: 6

proti:

zdržel:

(celkový počet: 7/7)

nehlasoval: 1

Předkládá: Ing. Petr Pípal – starosta města Dubí
star. 6/15
Závod míru juniorů


240/9/2015

RM po projednání
1. souhlasí
s fin. podporou ve výši 15.000,- Kč na technické zajištění závodu. Finanční částka bude
uvolněna z prostředků MKZ - sport
2. souhlasí
s použitím znaku města Dubí na tiskovinách a publikačních materiálech, týkajících se Závodu
míru juniorů r. 2015
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval:
(celkový počet: 7/7)
Odpovídá: Anna Gürtlerová
Termín: ihned
Žádost o souhlas s pořízením majetku
OŠ 17/15
MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


241/9/2015

RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VI., části A., odst. 1 a 2 zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY
MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3– MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE s pořízením
uzamykatelných šatních bloků pro zaměstnance MŠ – v celkové výši 20.000,-Kč a
tematického prvku na zahradu MŠ – plastové prolézací housenky v celkové částce 10.000,-Kč
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval:
(celkový počet: 7/7)
Zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová
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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
OŠ 18/15
Žádost o poskytnutí finanční podpory pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub
Magnet


242/9/2015

RM po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Dubí schválení žádosti o finanční podporu formou vratné půjčky ve výši
200 000 Kč
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

OŠ 19/15
Žádost o pokračování činnosti přípravné třídy ve šk. roce 2015/2016


243/9/2015

RM po projednání
1.bere na vědomí
zájem ředitele Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice, otevřít ve šk. roce
2015/2016 přípravnou třídu
2.schvaluje
žádost o pokračování činnosti přípravné třídy ve školním roce 2015/2016 pro děti sociálně
znevýhodněné v Základní škole Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
3.ukládá
požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o souhlas s pokračováním činnosti přípravné třídy
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet:7/7)

Zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová
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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
OVV 6/15
Veřejná výzva - Poskytování telekomunikačních služeb pro město Dubí na období
06/2015 až 6/2019


244/9/2015

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele veřejné zakázky „Smlouva na poskytování telekomunikačních služeb
pro město Dubí na období 06/2015 až 6/2019“, a to firmu Vodafone Czech Republic a.s.,
Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Zodpovídá: Bc. Jan Pšenička, DiS.
Termín: ihned
MKZ 12/15
Kronika města Dubí – rok 2014


245/9/2015

RM po projednání:
souhlasí
s předloženým konceptem kroniky za rok 2014 a následnému ručnímu přepsání
do kroniky města Dubí.
Vyplacením odměny ve výši 25 000,00 Kč
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Zodpovídá: PhDr. Jiří Šiller
Termín: ihned
MKZ 13/15
Znak města Dubí


246/9/2015

RM po projednání:
souhlasí
s použitím znaku města Dubí do turistické brožury “ 130 let Moldavské horské dráhy”.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Zodpovídá: PhDr. Jiří Šiller
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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
MKZ 14/15
Propagace – žádost


247/9/2015

RM po projednání:
souhlasí
s bezplatným použitím textů a fotografií z www stránek města Dubí za účelem propagace
v cestovní aplikaci pro mobilní telefony Na kole i pěšky, taktéž na webových stránkách
www.nakoleipesky.cz a též na profilu facebooku Na kole i pěšky firmy Bekr Břeclav.
Pro: 7

proti:

zdržel:

(celkový počet: 7/7)

nehlasoval:

Zodpovídá: PhDr. Jiří Šiller
Termín: ihned
SÚ 01/15
Žádost o výjimku z vyhlášky o stavební uzávěře


248/9/2015

RM po projednání
uděluje
výjimku z vyhlášky o stavební uzávěře pro výstavbu zastřešení stávající terasy před vstupem
do restaurace BERNARD, Ruská 93 v Dubí.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Zodpovídá: Jiří Veselý
Termín: ihned
star.

7/15

Oprava hřbitova Novosedlice


249/9/2015

RM po projednání
souhlasí
se zhotovením geodetického zaměření hřbitovní zdi, hydrogeologického průzkumu včetně
inženýrské činnosti fi PS projekty spol. s r.o., v ceně 1/3 celkových nákladů do 15.000,-Kč
pro akci „Oprava hřbitova Novosedlice“
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Předkládá: Ing. Petr Pípal – starosta města Dubí
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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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
FO 21/15
Rozpočtové opatření č. 21/2015


250/9/2015

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 21/2015 ve výši 15 tis. Kč – Zpracování projektové dokumentace na akci
„Oprava hřbitova Novosedlice“. Na financování se rovným dílem budou s městem Dubí spolupodílet
obce Novosedlice a Proboštov. Celková částka za zpracování by měla být max. 45 tis. Kč – město
Dubí tedy bude financovat max. 15 tis. Kč.

Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
star.

8/15

Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec


251/9/2015

RM po projednání
souhlasí
se zhotovením zoologického a mykologického průzkumu, včetně inženýrské činnosti fi PS
projekty spol. s r.o., v celkové ceně do 55.000,-Kč na akci „Oprava kostela Nanebevzetí
Panny Marie, Cínovec“
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Předkládá: Ing. Petr Pípal – starosta města Dubí

FO 22/15
Rozpočtové opatření č. 22/2015


252/9/2015

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 22/2015 ve výši 55 tis. Kč – Doplnění projektové dokumentace na akci
„Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci“ o zoologický a mykologický průzkum a
inženýrskou činnost v částce max. 55 tis. Kč.

Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
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 9. Schůze Rady města Dubí
5. 5. 2015
star.

9/15

Žádost o udělení čestného občanství


253/9/2015

RM po projednání:
bere na vědomí
žádost pana Tomáše Zíky o udělení čestného občanství

Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval:

(celkový počet: 7/7)

Předkládá: Ing. Petr Pípal – starosta města Dubí

V Dubí dne 5. 5. 2015

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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