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 13. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


338/13/2015

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. 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


339/13/2015

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 155/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (Dubí-Pozorka – kanalizační přípojka k č.p.
80/35) do pozemku p.č. 14/8 (ost. plocha, silnice) k.ú. Dubí-Pozorka


340/13/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (Dubí-Pozorka – kanalizační přípojka k č.p. 80/35) do pozemku p.č.
14/8 (ost. plocha, silnice) k.ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru
k zásahům do místních komunikací. Po dokončení stavby vlastník kanalizační přípojky požádá
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě skutečného zaměření.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá:
Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín:
ihned
1

(celkový počet 7/7)

TO 156/15
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 74/15/4120 na pozemek p.č. 1167/2
k.ú. Cínovec a Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 92/15/4120 na
pozemek p.č. 1146/2 k.ú. Cínovec


341/13/2015

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 1146/2 o výměře 281 m 2 a p.č. 1167/2 o výměře
2.141 m 2 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) oba k.ú. Cínovec do vlastnictví Města
Dubí od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
b) schválit znění předložených Smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva
č. 74/15/2015 a č. 92/15/4120, včetně jejich doložek.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing. Lukáš Panchartek
Alena Matějková
ihned

TO 157/15
Záměr zveřejnění – pronájem nemovitosti - část pozemku p.č. 355/1 (zahrada, zemědělský
půdní fond) o výměře cca 135 m 2 k. ú. Dubí u Teplic


342/13/2015

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 355/1 (zahrada, zemědělský půdní fond)
o výměře cca 135 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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TO 158/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Cínovec p.p.č. 104/2-nové OM)
do pozemku p.č. 1141/1 ost. plocha, ost. komunikace k.ú. Cínovec a uzavření Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IP-12-4005897/002 – TP_Dubí, Cínovec p.p.č. 104/2-nové OM


343/13/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (TP_Dubí, Cínovec p.p.č 104/2-nové OM) do pozemku
p.č. 1141/1 ost. plocha, ost. komunikace k.ú. Cínovec a s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
č. I-12_4005897/002- TP_Dubí, Cínovec p.p.č. 104/2-nové OM. 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

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing. Lukáš Panchartek
Alena Matějková
ihned

TO 159/15
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků s výstavbou oplocení pozemku p.č. 479/4
k.ú. Cínovec


344/13/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
jako vlastník pozemků p.č. 476, 477, 480/1, 480/2, 486 k.ú. Cínovec nemá námitek s výstavbou
oplocení pozemku p.č. 479/4 k.ú. Cínovec.
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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TO 160/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (vodovodní a plynovodní přípojka pro RD
na p.č. 516/1 k.ú. Dubí u Teplic) do pozemků p.č. 512 ost. plocha, ost. komunikace a p.č.
516/6 zahrada, zem. půdní fond oba k.ú. Dubí u Teplic


345/13/2015

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č. 292/11/2015 ze dne 16.06.2015,
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí (vodovodní a plynovodní přípojka pro RD na p.č. 516/1 k.ú. Dubí
u Teplic) do pozemků p.č. 512 ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 516/6 zahrada, zem. půdní
fond oba 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

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing. Lukáš Panchartek
Alena Matějková
ihned

TO 161/15
Vícepráce na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovní hale v Dubí 2“.


346/13/2015

RM po projednání
schvaluje
provedení víceprací na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovní hale v Dubí 2“ ve
výši 64.446,-Kč bez DPH s tím, že budou uhrazeny z rozpočtu technického odboru.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing. Lukáš Panchartek
Zdeňka Mrvová
ihned
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TO 162/15
Pronájem bytu č. 9 (1+2) – Ruská 184, Dubí 3


347/13/2015

Rada města po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č. 9, Ruská 184, Dubí 3 a ukládá Technickému odboru – správě majetku
uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem Veronikou Božikovou, bytem XXXXXXXXXXXX.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 7/7)

nehlasoval: 0

Předkládá :
Ing.Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Lenka Slámová
Termín:
ihned
TO 163/15
Pronájem bytu č. 3 (1+3), Mírová 300/25A, Dubí 3


348/13/2015

Rada města po projednání
nesouhlasí
s pronájmem bytu č. 3, Mírová 300/25A, Dubí 3 a ukládá Technickému odboru, správě majetku,
zveřejnit tento pronájem opětovně.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing.Lukáš Panchartek
Lenka Slámová
ihned

TO 164/15
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s výstavbou RD na pozemku p.č. 209/4 k.ú.
Mstišov, žádost o souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru a zřízení dvou sjezdů
na pozemek p.č. 214/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Mstišov


349/13/2015

RM po projednání
1) se vyjadřuje takto:
jako vlastník sousedního pozemku p.č. 214/1 k.ú. Mstišov nemá námitek s výstavbou RD
na pozemku p.č. 209/4 k.ú. Mstišov,
2) souhlasí
se zásahem Požárně neběžného prostoru na pozemek p.č. 214/1 k.ú. Mstišov ,
3) souhlasí
se zřízením dvou sjezdů – připojení sousedního pozemku p.č. 209/4 k.ú. Mstišov na pozemek
p.č. 214/1 k.ú. Mstišov, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

(celkový počet 7/7)

nehlasoval: 0
Ing.Lukáš Panchartek
Alena Matějková
ihned
5

TO 165/15
Vícepráce na akci „Rekonstrukce fasády budovy ZŠ v Dubí 2, Dlouhá ul.167 – 2.etapa –
spodní stavba a odizolování“


350/13/2015

RM po projednání
schvaluje
vícepráce na akci „Rekonstrukce fasády budovy ZŠ v Dubí 2, Dlouhá ul.167 – 2.etapa – spodní
stavba a odizolování“ do výše 400.000,-Kč s DPH.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing.Lukáš Panchartek
Zdeňka Mrvová
ihned

K bodu č. 3 – Různé
SD 8/15
Smlouva č. 14188696 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci: „Sadové úpravy parku u
kostela Panny Marie v Dubí“.


351/13/2015

RM po projednání
schvaluje
smlouvu č. 14188696 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci „Sadové úpravy parku u kostela Panny Marie
v Dubí“ a přijetí dotace ve výši 793 056,00 Kč.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá:
Ladislava Hamrová
Zpracovala a zodpovídá: Ladislava Hamrová
Termín:
ihned

6

OŠ 31/15
Informace o změně úpravy provozní doby


352/13/2015

RM po projednání
bere na vědomí
změnu provozní doby MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s účinností od 1. 9. 2015.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Bc. Veronika Lipertová
Bc. Veronika Lipertová
ihned

OŠ 32/15
Sociální automobil – souhlas s užitím znaku Města Dubí a odsouhlasení inzerce


353/13/2015

RM po projednání
1. souhlasí
s užitím znaku Města Dubí pro potřeby reklamy na SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL, užitkový vůz pro
Arkádii,
2. souhlasí
s inzercí ve formátu dle zaslaného náhledu grafiky.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Bc. Veronika Lipertová
Bc. Veronika Lipertová
ihned

FO 31/15
Revokace usnesení č. 336/12/2015
Žádost o finanční příspěvek na realizaci projektu „SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“ +
Rozpočtové opatření č. 42/2015


354/13/2015

RM po projednání:
1. schvaluje
revokaci usnesení č. 336/12/2015,
2. schvaluje
finanční příspěvek na realizaci projektu „SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“ ve výši 24.200,- Kč,
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3. schvaluje
rozpočtové opatření č. 42/2015 ve výši 24.200,- Kč – příspěvek na realizaci projektu
„SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing. Markéta Beránková
Zdeňka Lipšová
ihned

FO 32/15
Rozpočtové opatření č.43/2015
 355/13/2015
RM po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č.43/2015 ve výši 33,27 tis.Kč – navýšení rozpočtu MKZ – Natočení
propagačního desetiminutového dokumentu CYKLOTOULKY 2015 společností
EXPRESNET.CZ, s.r.o. Plzeň.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing. Markéta Beránková
Ing. Markéta Beránková
ihned

FO 33/15
Rozpočtové opatření č.44/2015
 356/13/2015
RM po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č.44/2015 ve výši 170 tis.Kč – navýšení rozpočtu TO – vícepráce na akci
„Odizolování budovy ZŠ Dlouhá 167“.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing. Markéta Beránková
Ing. Markéta Beránková
ihned
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MKZ 17/15
Propagace – CYKLOTOULKY 2015


357/13/2015

RM po projednání:
souhlasí
s nabídkou natočení propagačního desetiminutového dokumentu CYKLOTOULKY 2015
společností EXPRESNET.CZ.s.r.o.,Plzeň, Karel Berkovec a Jan Sklenář.
Cena projektu včetně DPH 33 275,00 Kč.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

PhDr.Jiří Šiller
Anna Gürtlerová
ihned

SÚ 02/15
Žádost o souhlas s prodloužením průzkumného území Cínovec II


358/13/2015

RM po projednání:
souhlasí
s prodloužením průzkumného území Cínovec II do 31.12.2020.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá:
Jiří Veselý
Zpracoval a zodpovídá: Jiří Veselý
Termín:
ihned

Star.13/15
Revokace usnesení č.335/12/2015 – Sociální automobil


359/13/2015

RM po projednání
1. souhlasí
s revokací usnesení č. 335/12/2015,
2. souhlasí
s finanční podporou ve výši 24.200,- Kč na realizaci projektu „SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“ pro
Arkadii Teplice.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá:
Ing.Petr Pípal
Zpracoval a zodpovídá: Ing. Petr Pípal
Termín:
ihned
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MKZ 18/15
Dohoda o poskytnutí senior slevy – Dodatek č.4


360/13/2015

RM po projednání
souhlasí
s dodatkem smlouvy č.4 o poskytnutí senior slevy pro občany města Dubí.
Smlouva se prodlužuje do 31.12.2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá:
PhDr. Jiří Šiller
Zpracoval a zodpovídá: Anna Gürtlerová
Termín:
ihned

V Dubí dne 28. 7. 2015

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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