Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
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Usnesení ze 14. schůze Rady města Dubí

3. 9. 2015

Usnesení
ze 14. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 3. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


361/14/2015

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Rozbor hospodaření SMM za 1. pololetí 2015
4. Informace o hospodaření města Dubí za 1. pololetí 2015
5. Rozbor hospodaření MKZ za 1. pololetí 2015
6. Různé
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


362/14/2015

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

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 ze 14. schůze Rady města Dubí

3. 9. 2015

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 166/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (kanalizační přípojka pro dům na p.č.
420/1 Dubí-Pozorka – objekt městské policie) do pozemků p.č. 201/1 ost. plocha, ost.
komunikace, p.č. 420/1 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 422/3 zahrada, zem. půdní fond
vše k.ú. Dubí-Pozorka


363/14/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (kanalizační přípojka pro dům na p.č. 420/1 k.ú. Dubí-Pozorka)
do pozemků p.č. 201/1 ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 420/1 zastavěná plocha a nádvoří a
p.č. 422/3 zahrada, zem. půdní fond vše k.ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

TO 167/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (splašková kanalizace v ul. Severní Drahůnky) do pozemků p.č. 108/1 ost. plocha, silnice a p.č. 109/1 ost. plocha, ost.
komunikace oba k.ú. Drahůnky


364/14/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (splašková kanalizace v ul. Severní - Drahůnky) do pozemků
p.č. 108/1 ost. plocha, silnice a p.č. 109/1 ost. plocha, ost. komunikace vše k.ú. Drahůnky.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá:
Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín:
ihned
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TO 168/15
Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.14/2015 ,,Rekonstrukce fasády budovy
Základní školy v Dubí 2, Dlouhá ul.167 – 2.etapa – spodní stavba a odizolování“.


365/14/2015

RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 o prodloužení termínu pro odevzdání díla do 30.10.2015 ke Smlouvě o
dílo č.14/2015 ,,Rekonstrukce fasády budovy Základní školy v Dubí 2, Dlouhá ul.167 –
2.etapa – spodní stavba a odizolování“, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

TO 169/15
Informace o uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.61/2015 ,,Odkanalizování Školní
jídelny v ul. Tovární 164 v Dubí 2 – kanalizační přípojka splašková“.


366/14/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 o prodloužení termínu pro odevzdání díla do 31. 8. 2015 ke
Smlouvě o dílo č.61/2015 ,,Odkanalizování Školní jídelny v ul. Tovární 164 v Dubí 2 –
kanalizační přípojka splašková“.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá:
Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Zdeňka Mrvová
Termín:
ihned
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TO 170/15
Žádost o souhlas se stavbou RD na pozemku p.č. 416/3 k.ú. Dubí-Pozorka a souhlas
s umístěním inženýrských sítí (kanalizační přípojka pro novostavbu RD na p.č. 416/3)
do pozemku p.č. 201/1 ost. plocha, ost. komunikace k.ú. Dubí-Pozorka


367/14/2015

RM po projednání
1) se vyjadřuje takto:
jako vlastník sousedního pozemku p.č. 201/1 k.ú. Dubí-Pozorka nemá námitek s výstavbou
RD na pozemku p.č. 416/3 k.ú. Dubí-Pozorka
2) souhlasí
s uložením inženýrských sítí (kanalizační přípojka pro novostavbu RD na p.č. 416/3) do
pozemku p.č. 201/1 ost. plocha, ost. komunikace 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
služebnosti na základě skutečného zaměření.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

TO 171/15
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-124004894/VB/001 TP-Mstišov, U Dvojhradí, 480/7, Kotzová_GEO


368/14/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4004894/VB/001
TP-Mstišov, U Dvojhradí, 480/7, Kotzová_GEO na pozemcích p.č. 214/1 a 478/1 oba
k.ú. Mstišov.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá:
Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín:
ihned
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TO 172/15
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4013070/001
TP, Dubí, Drahůnská 160/2, Edelmann


369/14/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4013070/001 TP, Dubí,
Drahůnská 160/2, Edelmann na pozemcích p.č. 108/1 a 169/1 oba k.ú. Drahůnky
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

TO 173/15
Žádost o zřízení věcného břemene služebnosti – stezky a cesty na pozemku p.č. 660/1
k.ú. Dubí-Bystřice


370/14/2015

RM po projednání
1) nesouhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty č. 130/2015 za
účelem umožnění přístupu na pozemku p.č. 660/1 k.ú. Dubí-Bystřice. Ocenění věcného
břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
2) souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 07.02.1997 na pronájem části pozemku
p.č. 660/1 k.ú. Dubí-Bystřice
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá:
Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín:
ihned
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TO 174/15
Nabídka Ředitelství silnic a dálnic ČR k převodu pozemku p.č. 447/3 ostatní plocha, jiná
plocha k.ú. Mstišov


371/14/2015

RM po projednání
nesouhlasí
vstoupit v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve věci převodu pozemku p.č. 447/13
ostatní plocha, jiná plochá k.ú. Mstišov
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

TO 175/15
Pozemek p.č. 581/6 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 367 m2 k. ú. Dubí-Pozorka


372/14/2015

RM po projednání
nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu
o výměře 367 m2 k.ú. Dubí-Pozorka
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

pozemku

nehlasoval: 0

p.č.

581/6

(ostatní

plocha,

(celkový počet 5/7)

Předkládá:
Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín:
ihned
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TO 182/15
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/2015 „Školní jídelna, Tovární 164, Dubí 2
– oprava střechy“


373/14/2015

RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 o prodloužení termínu pro odevzdání díla do 30. 10. 2015 ke Smlouvě o
dílo č. 53/2015 „Školní jídelna, Tovární 164, Dubí 2 – oprava střechy“.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

TO 176/15
Záměr zveřejnění – převod nemovitostí
1) Část pozemku p.č. 654/1 (ost. plocha, zeleň) o výměře cca 70 m2 k.ú. Dubí u Teplic


374/14/2015

RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 654/1 (ostatní plocha, zeleň)
o výměře cca 70 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)
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2) Část pozemku p.č. 537/1 o výměře cca 600 m2, pozemek p.č. 537/3 o výměře 192 m2
a pozemek p.č. 537/4 o výměře 24 m2 (všechny trvalý travní porost, zem. půdní fond)
všechny k.ú. Cínovec


375/14/2015

RM po projednání
odkládá
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 537/1 o výměře cca 600 m2, pozemku p.č.
537/3 o výměře 192 m2 a pozemku p.č. 537/4 o výměře 24 m2 (všechny trvalý travní porost,
zem. půdní fond) všechny k.ú. Cínovec
Pro: 5
3)

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Část pozemku p.č. 715/2 ost. plocha, neplodná půda o výměře cca 67 m2 k.ú.
Dubí u Teplic


376/14/2015

RM po projednání
nedoporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 715/2 (ost. plocha, neplodná
půda) o výměře cca 67 m2 k.ú. Dubí u Teplic
Pro: 5

4)

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 5/7)

nehlasoval: 0

Část pozemku p.č. 1419/1 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře cca 27 m2 k.ú.
Dubí u Teplic


377/14/2015

RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 1419/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 27 m2 k.ú. Dubí u Teplic
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)
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5) Odkoupení části pozemku p.č. 393/1 trvalý travní porost, zem. půdní fond o výměře
cca 620 m2 k.ú. Cínovec, pronájem části pozemku p.č. 393/1 o výměře cca 571 m2 a
zřízení věcného břemene o výměře cca 100 m2


378/14/2015

RM po projednání
1) nedoporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 393/1 (trvalý travní porost, zem.
půdní fond) o výměře cca 620 m2 k.ú. Cínovec
2) nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 393/1 (trvalý travní porost, zem. půdní
fond) o výměře cca 571 m2 k.ú. Cínovec
3) nesouhlasí
s výpovědí nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 393/1 (trvalý travní porost, zem. půdní
fond) o výměře cca 1.191 m2 k.ú. Cínovec
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá:
Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín:
ihned
TO 177/15
Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.114/2015 ,,Rekonstrukce povrchů v ul.
Nerudova a Wolkerova v Dubí 2 - Bystřici“.


379/14/2015

RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 o prodloužení termínu pro odevzdání díla do 31.10.2015 ke Smlouvě o
dílo č.114/2015 ,,Rekonstrukce povrchů v ul.Nerudova a Wolkerova v Dubí 2 - Bystřici“, a
pověřuje starostu města jeho podpisem.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 5/7)

nehlasoval: 0

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

TO 178/15
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Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí (TP-Dubí, zahrádky, p.p.č. 673/4) do
pozemků p.č. 676/1 ost. plocha, manipulační plocha a p.č. 673/3 trvalý travní porost, zem
půdní fond oba k.ú. Dubí-Bystřice


380/14/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (TP-Dubí, zahrádky, p.p.č. 673/4) do pozemků p.č. 676/1 ost.
plocha, manipulační plocha a p.č. 673/3 trvalý travní porost, zem půdní fond oba k.ú. DubíBystřice. Po dokončení stavby vlastník kanalizační přípojky požádá o uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene služebnosti na základě skutečného zaměření.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

TO 180/15
Pronájem bytu č. 17 (1+3), Mírová 92, Dubí 3


381/14/2015

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č. 17, Mírová 92, Dubí 3 a ukládá Technickému odboru – správě majetku
uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem č. 1 Martou Štadlerovou, bytem XXX, Dubí 3
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá:
Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Lenka Slámová
Termín:
ihned
TO 181/15
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Pronájem bytu č. 3 (1+3), Mírová 300/25A, Dubí 3


382/14/2015

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č. 3, Mírová 300/25A, Dubí 3 a ukládá Technickému odboru – správě
majetku uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem č. 1. Radkou Veverkovou, bytem XXX, Teplice
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá:
Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Lenka Slámová
Termín:
ihned
K bodu č. 3 - Rozbor hospodaření SMM za 1. pololetí 2015
TO 179/15
Rozbor hospodaření správy majetku za 1. pololetí roku 2015


383/14/2015

RM po projednání:
bere na vědomí
rozbor hospodaření správy majetku města za 1. pololetí roku 2015.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá:
Ing. Lukáš Panchartek
Zpracovala a zodpovídá: Lenka Slámová
Termín:
ihned
K bodu č. 4 - Informace o hospodaření města Dubí za 1. pololetí 2015
FO 38/15
Hospodaření města za 1. pololetí 2015


384/14/2015

RM po projednání:
bere na vědomí
předloženou informaci o hospodaření města Dubí za 1. pololetí 2015.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
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K bodu č. 5 - Rozbor hospodaření MKZ za 1. pololetí 2015
MKZ 19/15
Rozbor hospodaření za I. pololetí 2015
Městské kulturní zařízení - organizační složka města
I
 385/14/2015
RM po projednání
bere na vědomí
Rozbor hospodaření MKZ za I. pololetí 2015
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, MKZ
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta

K bodu č. 6 – Různé
FO 34/15
Pojištění sadových úprav


386/14/2015

RM po projednání:
souhlasí
s návrhem podmínek pojištění č. 494 682, kde roční pojistné po slevách činí 45 500 Kč.

Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Termín:
ihned
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(celkový počet 5/7)

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 14. schůze Rady města Dubí

3. 9. 2015
FO 35/15

Rozpočtové opatření č. 45/2015


387/14/2015

RM po projednání:
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 45/2015 ve výši 201,95 tis. Kč – Dotace z MŠMT z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost určená pro ZŠ Dubí 2, Tovární 110 ve výši
201.949,- Kč, včetně změny závazných ukazatelů.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

FO 36/15
Rozpočtové opatření č. 46/2015
 388/14/2015
RM po projednání:
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 46/2015 ve výši 70 tis. Kč – Poskytnutá neinvestiční dotace z KÚ ÚK
k realizaci projektu „Jak husité do boje nevytáhli“ ve výši 70.000,- Kč.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Zpracovala a předkládá: 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 ze 14. schůze Rady města Dubí

3. 9. 2015
FO 37/15

Smlouva o výpůjčce


389/14/2015

RM po projednání:
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce se ZŠ Dubí 2 - do smlouvy byla zařazena nově vybudovaná splašková
kanalizace v Dlouhé 167.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

FO 39/15
Rozpočtové opatření č. 47/2015


390/14/2015

RM po projednání:
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 47/2015 ve výši 328,98 tis. Kč – Dotace z MŠMT z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost určená pro ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177,
včetně změny závazných ukazatelů.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Zpracovala a předkládá: 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 ze 14. schůze Rady města Dubí

3. 9. 2015
FO 40/15

Rozpočtové opatření č. 48/2015


391/14/2015

RM po projednání:
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 48/2015 ve výši 30 tis. Kč – Občerstvení a kapela na slavnostní
otevření nové hasičské zbrojnice a 70. výročí hasičského sboru Dubí.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

FO 41/15
Rozpočtové opatření č. 49/2015


392/14/2015

RM po projednání:
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 49/2015 ve výši 80 tis. Kč – Pořízení nového docházkového systému
na MěÚ v maximální částce 80.000,-Kč.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Zpracovala a předkládá: 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 ze 14. schůze Rady města Dubí

3. 9. 2015
OŠ 33/15

Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách základní školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


393/14/2015

RM po projednání
povoluje
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách základní školy v souladu s ustanovením § 23
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v pl. zn., a s ustanovením § 4 odst. 7 vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, v pl. zn., pro školní rok 2015/2016
ZÁKLADNÍ ŠKOLE DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACI
do počtu 32 žáků na třídu.
Výjimka z počtu žáků se povoluje za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy, budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zodpovídá:
Bc.Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Zpracovala a předkládá: Bc.Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín:
ihned

Tajemník 8/15
Dodatek č. 2 k servisní smlouvě č. 2663/2009 programového vybavení Codexis


394/14/2015

RM po projednání
1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k servisní smlouvě č. 2663/2009 programového vybavení CODEXIS
mezi ATLAS consulting s.r.o. a Městem Dubí s účinností od 1. 1. 2016,
2. ukládá
vedoucímu OVV MěÚ Bc. Janu Pšeničkovi DiS. připravit k realizaci dodatek smlouvy.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Odpovídá: Bc. Jan Pšenička DiS., vedoucí OVV
Termín:
ihned

16

(celkový počet 5/7)

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 14. schůze Rady města Dubí

3. 9. 2015

MKZ 20/15
Pronájem Lidového domu


395/14/2015

RM po projednání:
schvaluje
pronájem sálu Lidového domu panu Trinh Van Minh (Předseda Svazu Vietnamců Teplické
oblasti), za účelem pořádání kulturní akce „Vietnamský dětský den“, dne 27. září 2015 od
8:00 – 23:00 hodin, ve výši 14 000,00 Kč včetně DPH
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, MKZ
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta

MKZ 21/15
Kulturně společenská akce:
1. Slavnostní otevření nové budovy – Hasičárna Dubí
2. 70. výročí založení českého hasičského sboru ve městě


396/14/2015

RM po projednání:
souhlasí
s uspořádání kulturně společenské akce: 70. výročí založení českého hasičského sboru ve
městě - včetně slavnostního otevření nové budovy Hasičárny Dubí.
Navýšení rozpočtu MKZ o 30 000,00 Kč k pokrytí nákladů na akci.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Anna Gürtlerová, MKZ
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
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(celkový počet 5/7)

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 14. schůze Rady města Dubí

3. 9. 2015
SD 9/15

Memorandum o spolupráci při pořádání Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR
2016


397/14/2015

RM po projednání
schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci při pořádání Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR
2016
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá: Ladislava Hamrová
Zpracovala: Ladislava Hamrová
Odpovídá: Ladislava Hamrová
Termín: ihned
SD 10/15
Smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace na akci „Hry VII. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR 2016“


398/14/2015

RM po projednání
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, IČ 78892156 dle přílohy č.1. Smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá: Ladislava Hamrová
Zpracovala: Ladislava Hamrová
Odpovídá: Ladislava Hamrová
Termín: ihned
V Dubí dne 3. 9. 2015

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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