Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Zápis z 11. jednání Rady města Dubí

16. 6. 2015

Usnesení
z 11. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 16. 6. 2015
na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


281/11/2015

RM po projednání
schvaluje
program schůze
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Zpráva o stavu přípravy a realizaci investic a velkých oprav
4. Péče o seniory
5. Různé
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


282/11/2015

RM po projednání
bere na vědomí
Kontrolu usnesení
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 122/15
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na
akci „Dubí, Běhánky, p.p.č. 330/1, 330/27 a 331/1 – vodovod a kanalizace pro 14 RD“


283/11/2015

Rada města po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. 100/2015/104 na akci „Dubí, Běhánky, p.p.č. 330/1, 330/27 a 331/1 – vodovod a kanalizace
pro 14 RD“. Po dokončení stavby investor požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na základě skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle
schváleného sazebníku.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned

TO 125/15
Pronájem bytu č. 4 (1+1) – Krušnohorská 41, Dubí 1


284/11/2015

Rada města po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č. 4, Krušnohorská 41, Dubí 1 a ukládá Technickému odboru – správě
majetku města uzavřít nájemní smlouvu se žadatelkou paní Květou Kučerovou, bytem XXX
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Lenka Slámová
Termín: 30. 6. 2015
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TO 126/15
Žádost o prodloužení nájmu – restaurace Sokolovna, U Hřiště 356, Dubí 1


285/11/2015

Rada města po projednání
souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem restaurace Sokolovna, U Hřiště 356, Dubí 1,
panu Michalu Kozákovi, XXX do 31. 12. 2015.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing. Lukáš Panchartek
Lenka Slámová
30. 6. 2015

TO 127/15
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce povrchů v ulici
Wolkerova v Dubí 2 - Bystřice“


Nerudova a

286/11/2015

Rada města po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce povrchů v ulici Nerudova a Wolkerova v Dubí 2 Bystřice“, a to firmu HERKUL a.s., Obrnice 228, 435 21 Obrnice, která podala nejnižší
cenovou nabídku.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Zdeňka Mrvová
Termín: ihned
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TO 128/2015

Schválení realizací investič. akcí – kanal. přípojka pro čp.154 v Dubí 3 a PD pro
rekonstrukci ulice Drahůnská v Dubí 2.


287/11/2015

RM po projednání
souhlasí
s realizací investiční akce – kanalizační přípojka pro objekt čp.154 v ul. Střední v Dubí 3 a
zpracováním PD pro rekonstrukci ulice Drahůnská v Dubí 2.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Zdeňka Mrvová
Termín: ihned

TO 129/15
Žádost o souhlas se zřízením sjezdu na pozemek p.č. 771 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) k.ú. Dubí u Teplic


288/11/2015

RM po projednání
souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p.č. 818 k.ú. Dubí u Teplic na pozemek
p.č.771 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)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 130/15
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. P06977 ze dne 9. 10. 2006


289/11/2015

Rada města po projednání
souhlasí
s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. P06977 ze dne 9.10.2006 mezi Městem Dubí a
firmou PRIMATEP s.r.o. Teplice.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing.Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Lenka Slámová
Termín: ihned

TO 131/15
Žádost o předběžný souhlas k povolení využívání recyklačních strojů


290/11/2015

Rada města po projednání
nesouhlasí
s využíváním recyklačních strojů (recyklátor živice Bagela BA6000 a drtič aflaltobetonových
ker RUBBLE MASTER RM 50) firmou STAVBY HORIZONT s.r.o., Smetanovo návrší 186,
417 02 Dubí 2, v místě provozovny nám. Svobody 17, 417 03 Dubí 3 - Mstišov
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Taťána Skokánková
Termín: ihned
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TO 132/15
Žádost o souhlas se zásahem Požárně nebezpečného prostoru do pozemku p.č. 24/79
(ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí u Teplic pro přístavbu dřevěné terasy
u objektu restaurace Bernard, Ruská č.p. 93/179


291/11/2015

RM po projednání
1) se vyjadřuje takto:
jako vlastník sousedních pozemků p.č. 24/79 k.ú. Dubí u Teplic nemá námitek s výstavou
dřevěného zastřešení terasy u objektu restaurace Bernard, Ruská 93/173, Dubí
2) souhlasí
se zásahem Požárně nebezpečného prostoru do pozemku p.č. 24/79 k.ú. Dubí u Teplic o 3,6m.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned

TO 133/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (vodovodní a plynovodní přípojka pro
RD na p.č. 516/1 k.ú. Dubí u Teplic) do pozemku p.č. 512 ost. plocha, ost. komunikace
k.ú. Dubí u Teplic


292/11/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (vodovodní a plynovodní přípojka pro RD na p.č. 516/1 k.ú.
Dubí u Teplic) do pozemku p.č. 512 ost. plocha, ost. komunikace k.ú. Dubí u Teplic, a to
v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Ihned po
dokončení stavby vlastník vodovodní 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: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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Záměr zveřejnění - převod nemovitostí
TO 134/15
1) Pozemek p.č. 1201/1 (trvalý travní porost, zem. půdní fond) o výměře 1082 m2 a p.č.
1202/1 (zahrada, zem. půdní fond) o výměře 1215 m2 oba k. ú. Dubí u Teplic


293/11/2015

RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 1201/1 (trvalý travní porost, zem.
půdní fond) o výměře 1082 m2 a pozemku p.č. 1202/1 (zahrada, zem. půdní fond)
o výměře 1215 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

2) Pozemek p.č. 496/1 (zahrada, zem. půdní fond) o výměře 240 m2, p.č. 683/2 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 758 m2 a p.č. 683/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře 179 m2 vše k. ú. Dubí-Pozorka


294/11/2015

RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 683/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře 758 m2 a p.č. 683/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 179 m2 vše k. ú. DubíPozorka
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

3) Pozemek p.č. 669/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 1114 m2 k. ú. Dubí u Teplic


295/11/2015

RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 669/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře
1114 m2 k.ú. Dubí u Teplic
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing. Lukáš Panchartek
Alena Matějková
ihned
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Pronájem pozemků
TO 136/15
1) Část pozemku p.č. 493 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře cca 220 m2 k.ú.
Dubí u Teplic


296/11/2015

RM po zveřejnění a projednání
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy č. 96/2015 s paní Pavlínou Rydlovou, bytem XXX na část
pozemku p.č. 493 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře cca 200 m2 v k.ú. Dubí u
Teplic za účelem zřízení zahrady na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

2) Část pozemku p.č. 9 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře cca
830 m2 k.ú. Běhánky


297/11/2015

RM po zveřejnění a projednání
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy č. 97/2015 s SK Dubí, Tovární 297, 417 02 Dubí 2 na část
pozemku p.č. 9 o výměře cca 830 m2 v k.ú. Běhánky za účelem sportovního využití
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 137/15

Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (vodovodní a plynovodní přípojka pro
RD na p.č. 330 k.ú. Dubí-Pozorka) do pozemků p.č. 276, 291, 292/1, 310/1 vše ost.
plocha, ost. komunikace k.ú. Dubí-Pozorka


298/11/2015

RM po projednání
a) revokuje
usnesení rady města Dubí ze dne 14. 04. 2010 č. 1307/54/2010
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí (vodovodní a plynovodní přípojka pro RD na p.č. 330 k.ú. DubíPozorka) do pozemků p.č. 276, 291, 292/1, 310/1 vše ost. plocha, ost. komunikace k.ú. DubíPozorka, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních
komunikací. Ihned po dokončení stavby vlastník vodovodní 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: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned

TO 138/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP-Dubí,Pohraniční stráže, rek. NN,
kNN) do pozemku p.č. 772/3 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. IE-12-4002726/VB 001a


299/11/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (Dubí, Pohraniční stráže, rek.NN,kNN) do pozemku p.č. 772/3
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. IE-124002726/VB 001a. Po dokončení stavby vlastník vedení NN požádá o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene na základě skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude
odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 139/15

Výběrové řízení na zhotovitele akce : „Rekonstrukce místní komunikace – “spojka” ul.
Bystřické a Tovární v Dubí 2“


300/11/2015

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce místní komunikace – “spojka” ul. Bystřické a Tovární
v Dubí 2“, a to firmu HERKUL a.s., Obrnice 228, 436 21 Obrnice, která podala nejnižší
cenovou nabídku.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Zdeňka Mrvová
Termín: ihned

TO 140/15
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Odkanalizování Školní jídelny v ul.Tovární 164
v Dubí 2 – kanalizační přípojka splašková“.


301/11/2015

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Odkanalizování Školní jídelny v ul. Tovární 164 v Dubí 2 –
kanalizační přípojka splašková“, a to firmu MEBIKAN s.r.o., Masarykova 125/368, 400 10
Ústí nad Labem, která podala nejnižší cenovou nabídku.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Zdeňka Mrvová
Termín: ihned
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Zápis z 11. jednání Rady města Dubí

16. 6. 2015
TO 141/15

Vícepráce na akci „Rekonstrukce sportovní haly v Dubí – II. etapa – střecha nad
sociálním zařízením, restaurací a ubytovnou.“


302/11/2015

RM po projednání
schvaluje
provedení víceprací na akci „Rekonstrukce sportovní haly v Dubí – II. etapa – střecha nad
sociálním zařízením, restaurací a ubytovnou“ ve výši 111.821,-Kč vč. DPH s tím, že budou
uhrazeny z rozpočtu technického odboru a prodloužení termínu provedení stavby do
30. 6.2015.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Zdeňka Mrvová
Termín: ihned

TO 142/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP-Dubí, zahrádky, p.p.č. 673/4,
příp.NN) do pozemků p.č. 676/1, p.č. 676/6 oba ost. plocha, manipulační plocha, p.č. 733
ost. plocha, ost. komunikace vše k.ú. Dubí-Bystřice a p.č. 379/1 ost. plocha, zeleň
k.ú. Dubí u Teplic


303/11/2015

RM po projednání
nesouhlasí
s uložením inženýrských sítí (TP-Dubí, zahrádky, p.p.č. 673/4, příp. NN) do pozemků
p.č. 676/1 a p.č. 676/6 oba ost. plocha, manipulační plocha a p.č. 733 ost. plocha, ostatní
komunikace vše k.ú. Dubí-Bystřice a p.č. 379/1 ostatní plocha, zeleň k.ú. Dubí u Teplic
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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(celkový počet 7/7)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
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Zápis z 11. jednání Rady města Dubí

16. 6. 2015
TO 143/15

Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se zateplením obvodového pláště RD
ul. Lesní č.p. 209/1 k.ú. Běhánky


304/11/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto
jako vlastník pozemků p.č. 520, 615, 634 k.ú. Běhánky nemá námitek se zateplením
obvodového pláště domu ul. Lesní č.p. 209/1 na pozemku p.č. 521 k.ú. Běhánky
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
K bodu č. 3 – Zpráva o stavu přípravy a realizaci investic a velkých oprav
TO 135/15
Zpráva o stavu přípravy a realizaci investic a velkých oprav


305/11/2015

RM po projednání
bere na vědomí
zprávu o stavu přípravy a realizaci investic a velkých oprav
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracoval, předkládá, odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
K bodu č. 4 – Péče o seniory
Péče o seniory


OŠ 27/15

306/11/2015

RM po projednání
bere na vědomí
zprávu o péči o seniory
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín:
ihned
12
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K bodu č. 5 – Různé
Žádost o souhlas s pořízením majetku
OŠ 25/15
MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


307/11/2015

RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VI., části A., odst. 1 a 2 zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY
DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s pořízením
prvků k pohybovým aktivitám na školní zahradu – průlez ve tvaru rakety a lavičku ve tvaru
psa v celkové výši 50.000,-Kč z rezervního fondu školy.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín:
ihned

Žádost o byt č. 6 v Domě s pečovatelskou službou, Bílinská 141, Dubí 3


OŠ 26/15

308/11/2015

RM po projednání
1) schvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Bílinská 141, Dubí 3
2) ukládá
TO, odd. správy majetku města, uzavřít nájemní smlouvu na byt v Domě s pečovatelskou
službou s paní Janou Bělohradskou
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

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.
Zápis z 11. jednání Rady města Dubí
Platový výměr


16. 6. 2015
OŠ 28/15

309/11/2015

RM po projednání
stanovuje
plat a jeho složky paní Markétě Skokánkové, ředitelce MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV,
ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s účinností od
1. července 2015 (platový výměr č.j.: 9/2015).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín:
červenec 2015
OŠ 29/15
Odměny ředitelům škol


310/11/2015

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí odměn ředitelům škol dle předloženého návrhu.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7) )

Zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín:
ihned
OŠ 30/15
Přípravná třída
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice


311/11/2015

RM po projednání
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní
zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů,
souhlasí
s pokračováním činnosti přípravné třídy v Základní škole Dubí 1, Školní náměstí 177, okres
Teplice s účinností od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016, za podmínek uvedených v písemném
souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín:
ihned
14
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
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Zápis z 11. jednání Rady města Dubí
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MKZ 15/15
Zapůjčení prostor Lidového domu na kulturně společenskou akci „Dětské taneční
představení pro rodiče a veřejnost“


312/11/2015

RM po projednání:
souhlasí
se zapůjčením Lidového domu dne 18. 6. 2015 Marii Dobiášové na kulturně společenskou
akci: „Dětské taneční představení pro rodiče a veřejnost“, a to bezplatně.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zodpovídá: Anna Gürtlerová
Termín: ihned

MKZ 16/15
Přihlášení do Asociace turistických informačních center ČR


313/11/2015

RM po projednání:
souhlasí
s přihlášením Městského informačního centra Dubí do Asociace turistických informačních
center ČR a roční úhradou poplatku.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zodpovídá: Anna Gürtlerová
Termín: ihned
tajemník 4/15
Plán práce Rady města na 2. pololetí r. 2015


314/11/2015

RM po projednání:
schvaluje
Plán práce Rady města Dubí na 2. pololetí r. 2015 dle předloženého návrhu
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zodpovídá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned
15
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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.
Zápis z 11. jednání Rady města Dubí

16. 6. 2015
tajemník 5/15

Organizační změna


315/11/2015

RM po projednání:
1. souhlasí
se vznikem nového pracovního místa – účetní (budovy města) – se zařazením na finančním
odboru
2. souhlasí
se vznikem nového pracovního místa – úředník (referent pro veřejné osvětlení a veřejná
prostranství) – se zařazením na technickém odboru
3. stanovuje
celkový počet zaměstnanců MěÚ s platností od 1. 8. 2015 na: 35
4. stanovuje
celkový počet zaměstnanců MěÚ s platností od 1. 1. 2016 na: 36
5. schvaluje
změnu č. 5 organizačního řádu
6. ukládá
tajemníkovi MěÚ Mgr. Radku Kindlovi provést navrhovanou organizační změnu
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zodpovídá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned

MP 01/2015
Žádost o výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek


316/11/2015

RM po projednání:
1. uděluje
výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek pro realizaci výstavby optického kabelu
kamerového systému města
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy na dodání a realizaci výstavby optického kabelu kamerového systému
města
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zodpovídá: Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
Termín: ihned
16
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SD 6/15
Dotisk almanachu „Slavnost Hraničního buku“


317/11/2015

RM po projednání:
schvaluje
Dotisk almanachu „Hraniční buk“ v počtu 2 000 ks, v ceně 41 527,20 Kč
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zodpovídá: Ladislava Hamrová, dotace
Termín: ihned

V Dubí dne 16. 6. 2015

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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