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podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
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Usnesení
z 12. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 7. 7. 2015
na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


318/12/2015

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

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


319/12/2015

RM po projednání
bere na vědomí
Kontrolu usnesení
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 144/15
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s výstavbou RD na pozemku p.č. 280/12
k.ú. Dubí-Bystřice


320/12/2015

Rada města po projednání
se vyjadřuje takto
jako vlastník pozemku p.č. 291/1 k.ú. Dubí-Bystřice nemá námitek k výstavbě RD na
pozemku p.č. 280/12 k.ú. Dubí-Bystřice
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 6/7)

nehlasoval: 0

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

TO 145/15
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s výstavbou oplocení pozemku p.č.
330/41 k.ú. Běhánky


321/12/2015

Rada města po projednání
se vyjadřuje takto
jako vlastník pozemku p.č. 330/43 k.ú. Běhánky nemá námitek s výstavbou oplocení
části pozemku p.č. 330/41 k.ú. Běhánky
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 146/15
Část pozemku p.č. 349/4 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře cca 242 m2 a část
pozemku p.č. 349/10 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře cca 64 m2 oba k.ú. Cínovec


322/12/2015

Rada města po projednání
nedoporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemků p.č. 349/4 (ost. plocha, ost.
komunikace) o výměře cca 242 m2 a části pozemku p.č. 349/10 (ost. plocha, ost. komunikace)
o výměře cca 64 m2 oba k.ú. Cínovec
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

TO 147/15
Část pozemku p.č. 581/1 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře cca 670 m2 k.ú.
Dubí u Teplic


323/12/2015

Rada města po zveřejnění a projednání
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy č. 119/2015 s manželi Karlem a Radkou Kubáskovými, bytem
XXX na část pozemku p.č. 581/1 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře cca 670 m 2
v k.ú. Dubí u Teplic za účelem zřízení zahrady na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 148/15
Žádost o souhlas se stavbou malé vodní elektrárny na pozemku p.č. 1309/1 k.ú. Dubí
u Teplic


324/12/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
do uvedení stavby v soulad s územním plánem (případně prokázání souladu) nebude RM
přijímat v souvislosti se stavbou MVE žádné rozhodnutí.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

TO 149/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP006070-Dubí, Bystřická, pod školou –
rekonstrukce kanalizace a vodovodu) do pozemku p.č. 291/1 (ostatní plocha, silnice)
k.ú. Dubí-Bystřice


325/12/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (rekonstrukce vodovodu a kanalizace) do pozemku p.č. 291/1
(ost. plocha, silnice) k.ú. Dubí-Bystřice, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru
k zásahům do místních komunikací a s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby
č. 120/2015. Po dokončení stavby vlastník vodovodu a kanalizace požádá o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene na základě skutečného zaměření.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 150/15
Revokace usnesení č.1562/79/2014 – udělení výjimky ze směrnice č.5/2008 o zadávání
veřejných zakázek mimo zákon č.137/2006 Sb. – spolufinancování rekonstrukce povrchů
komunikace v ul. Wolkerova a Nerudova v Dubí 2.


326/12/2015

RM po projednání
revokuje
usnesení č.1562/79/2014 ze dne 30. 9. 2014 o udělení výjimky ze směrnice č.5/2008 o
zadávání veřejných zakázek mimo zákon č.137/2006 Sb. – spolufinancování rekonstrukce
povrchů komunikace v ul. Wolkerova a Nerudova v Dubí 2.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

TO 151/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (Výrobní a administrativní areál
na p.p.č. 660/23 a 660/26 k.ú. Dubí-Bystřice – vodovodní přípojka) do pozemků p.č.
612/1 (ost. plocha, neplodná půda), p.č. 644 (ost. plocha, ost. komunikace) a p.č. 660/1
(ost. plocha, manipulační plocha) vše k.ú. Dubí-Bystřice


327/12/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (vodovodní přípojka) do pozemků p.č. 612/1
(ost. plocha, nepl. půda), p.č. 644 (ost. plocha, ost. komunikace) a p.č. 660/1 (ost. plocha,
manipulační plocha) k.ú. Dubí-Bystřice, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru
k zásahům do místních komunikací a s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby
č. 121/2015. Po dokončení stavby vlastník vodovodní přípojky požádá o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene na základě skutečného zaměření.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 152/15
Žádost o udělení výjimky ze Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické
právo Města Dubí


328/12/2015

RM po projednání
souhlasí
s udělením výjimky ze Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města
Dubí pro stavby RWE Distribuční služby, s.r.o.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

TO 153/15
Výpověď z nájmu zahrad na pozemcích p.č. 636 a 654/1 k.ú. Dubí u Teplic (za ZŠ Školní
náměstí Dubí) a zrušení povolení občasného průjezdu přes pozemek p.č. 654/1 k.ú. Dubí
u Teplic


329/12/2015

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č. 1281/54/2006 ze dne 14.03.2006, kterým byl povolen občasný průjezd osobního
automobilu s přívěsným vozíkem na pozemek p.č. 654/22 k.ú. Dubí u Teplic
b) souhlasí
s výpovědí nájemních smluv na pozemcích p.č. 636 a 654/1 k.ú. Dubí u Teplic z důvodu
veřejného zájmu k 31. 7. 2015 s výpovědní lhůtou 5 měsíců, ukončení nájemní smlouvy
k 31.12.2015
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 154/15
Žádost o souhlas k umístění plánovaného dopravního koridoru a žádost o souhlas
s dělením pozemků p.č. 20 (ost. plocha, jiná plocha) o výměře 462 m2 a p.č. 22/1 (ost.
plocha, nepl.půda) o výměře 1.878 m2 oba k.ú. Mstišov


330/12/2015

RM po projednání
a) souhlasí
s umístěním dopravního koridoru přes pozemky p.č. 20 (ost. plocha, jiná plocha) a p.č. 22/1
(ost. plocha, nepl.půda) oba k.ú. Mstišov dle situačního výkresu C1 z 12/2014 zpracovaného
projekční kanceláří PS projekty spol. s.r.o.
b) souhlasí
s oddělením pozemku pro umístění budoucího dopravního koridoru z pozemků p.č. 20 (ost.
plocha, jiná plocha) a p.č. 22/1 (ost. plocha, nepl.půda) oba k.ú. Mstišov
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

K bodu č. 3 – Různé

Organizační řád Ř 01


tajemník 6/15

331/12/2015

RM po projednání
1. schvaluje
nové vydání organizačního řádu Ř 01 – vydání č.: 5 s účinností od 1. 8. 2015
2. ukládá
tajemníkovi MěÚ Mgr. Radku Kindlovi provést navrhovanou organizační změnu a tuto
aplikovat v praxi
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zodpovídá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín:
ihned
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Úhrada nadlimitních výdajů


tajemník 7/15

332/12/2015

RM po projednání
schvaluje
úhradu nadlimitních výdajů terénní pracovnice paní Zíchové za používání mobilního telefonu
v částce 481,- Kč, z rozpočtu města
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zodpovídá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín:
ihned

Žádost o splátkový kalendář z půjčky FRB


FO 28/15

333/12/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením tzv. Uznání dluhu a dohody o splátkách s pí. Ivetou Davidovou v celkové výši
184 360 Kč a to následovně: 184 splátek po 1000 Kč/měsíc, kdy poslední splátka bude ve výši
1 360 Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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Rozpočtové opatření č. 40

FO 29/15



334/12/2015

RM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 40/2015 ve výši 30 tis. Kč – Dotace poskytnutá v rámci dotačního programu
„Volný čas 2015“ k realizaci projektu „Happy English 2015“ určená pro ZŠ Dubí 2, včetně změny
závazných ukazatelů.

Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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


starosta 12/15

335/12/2015

RM po projednání
souhlasí
s finanční podporou ve výši 20.000,- Kč na realizaci projektu „SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“ pro
Arkadie Teplice

Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

FO 30/15
Žádost o finanční příspěvek na realizaci projektu „SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“ +
Rozpočtové opatření č. 41/2015


336/12/2015

RM po projednání
1. schvaluje
finanční příspěvek na realizaci projektu „SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“ ve výši 20.000,- Kč
2. schvaluje
rozpočtové opatření č. 41/2015 ve výši 20.000,- Kč – příspěvek na realizaci projektu „SOCIÁLNÍ
AUTOMOBIL“

Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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SD 7/15

Vybavení hasičské zbrojnice nábytkem firmou Tomáš Zíka TZ – INTERIÉRY


337/12/2015

RM po projednání
1) schvaluje
výjimku ze směrnice o ZVZ , malého rozsahu ze směrnice SM 05/2008, vydání č.2 pro nákup
technologické části projektu a vybavení nábytkem.
2) schvaluje
přidělení zakázky na vybavení hasičské zbrojnice nábytkem firmě Tomáš Zíka TZ
INTERIÉRY v ceně dle předložené nabídky 842 998,00 Kč vč. DPH.
3) schvaluje
nákup technologie dle cenových nabídek dodavatelů jednotlivých technologických celků.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a předkládá: Bc. Ladislava Hamrová
Odpovídá: Ladislava Hamrová
Termín: ihned

V Dubí dne 7. 7. 2015

Ing. Petr Pípal v. r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v. r.
místostarosta města Dubí
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