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 16. schůze Rady města Dubí

13. 10. 2015

Usnesení
z 16. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


424/16/2015

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016 – 1. varianta
4. Vyúčtování Dubských slavností
5. 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


425/16/2015

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 189/15
Žádost o vyjádření k výstavbě rekreačního objektu „Chata Luňáček“ na pozemcích
p.č. 696/9, 696/10, 696/12, 697/6, 698/19 k.ú. Dubí-Bystřice


426/16/2015

RM po projednání
a) se vyjadřuje takto:
jako vlastník sousedního pozemku p.č. 696/8 (ostatní plocha, neplodná půda) k.ú. DubíBystřice nemá námitek s výstavbou rekreačního objektu „Chata Luňáček“ na pozemcích
p.č. 696/9, 696/10, 696/12, 697/6, 698/19 k.ú. Dubí-Bystřice
b) nesouhlasí
s využití komunikace pro příjezd vozidel při provádění stavby a pro příjezd ke stavbě a s
uzavřením dohody o výši úhrady nákladů spojených s nezbytnou úpravou místní komunikace
dle ust. § 39 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
c) nesouhlasí
s umístěním parkovacího místa pro osobní automobil na pozemku Města Dubí p.č. 696/8
k.ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, Taťána Skokánková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

TO 198/15
Nabídka k odkoupení pozemku p.č. 180/2 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře
47 m2 k.ú. Dubí u Teplic


427/16/2015

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit odkoupení pozemku p.č. 180/2 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 47 m2 k.ú.
Dubí u Teplic za cenu 250,- Kč za m2.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala: Alena Matějková
Předkládá a odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 199/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (Cínovec - kanalizační přípojka k
č.p. 90) do pozemku p.č. 1158/8 ost. plocha, silnice k.ú. Cínovec


428/16/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (Cínovec kanalizační přípojka k č.p. 90) do pozemku p.č. 1158/8
ost. plocha, silnice k.ú. Cínovec, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům
do místních komunikací a s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby č. 140/2015. Po
dokončení stavby požádá vlastník kanalizační přípojky o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti, a to na základě skutečného zaměření.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 6/7)

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

TO 200/15
Žádost o souhlas s umístěním trubního přivaděče a odpadní trubky odpískování MVE
Dubí do pozemku p.č. 1370 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí u Teplic


429/16/2015

RM po projednání
souhlasí
s umístěním trubního přivaděče DN 600 a odpadní trubky odpískování DN 200 MVE Dubí
do pozemku p.č. 1370 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí u Teplic a s uzavřením
Smlouvy o právu k provedení stavby č. 141/2015. Po dokončení stavby požádá vlastník
trubního přivaděče a odpadní trubky odpískování o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti, a to na základě skutečného zaměření.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 201/15
Záměr zveřejnění – pronájem pozemku p.č. 327/2 (ostatní plocha, zeleň) o výměře
242 m2 k. ú. Dubí-Bystřice


430/16/2015

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p.č. 327/2 o výměře 242 m2 (ostatní plocha, zeleň)
k.ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

TO 202/15
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci
„REKO MS Dubí – Myslbekova +2“ k.ú. Dubí u Teplic


431/16/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 142/2015/108 na akci
„REKO MS Dubí, Myslbekova + 2“ – rekonstrukce plynovodu a přípojek na pozemcích
města p.č. p.č. 24/84 (ost. plocha, ost. komunikace), p.č. 24/85 (ost. plocha, silnice),
p.č. 24/86, p.č. 24/89, p.č. 24/97, p.č. 24/99, p.č. 1126, p.č. 1140/1, p.č. 1141, p.č. 1142,
p.č. 1143 (vše ost. plocha, ost. komunikace), p.č. 1147/1 (ost. plocha, zeleň), p.č. 1217,
p.č. 1243/1, 1250, 1259, 1260/1, 1273/1 (vše ost. plocha, ost. komunikace), p.č. 1308/7 (ost.
plocha, jiná plocha) a p.č. 1409 (ost. plocha, ost. komunikace) k.ú. Dubí u Teplic, a to
v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Po
dokončení stavby požádá vlastník plynovodu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti, a to na základě skutečného zaměření.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 203/15
Žádost o souhlas se zřízením sjezdu na pozemky p.č. 444/1 (orná půda, zemědělský
půdní fond) a p.č. 447/13 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Mstišov


432/16/2015

RM po projednání
souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p.č. 444/2 k.ú. Mstišov na pozemky
p.č. 444/1 a p.č. 447/13 k.ú. Mstišov, a to v souladu s platnými zákony a na náklady
stavebníka.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

TO 204/15
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na akci
„kanalizační přípojka k č.p. 74 v ul. Ruská v Dubí 1“


433/16/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 144/2015 ke zřízení
věcného břemene služebnosti kanalizační přípojky k č.p. 74 v ul. Ruská na pozemcích
p.č. 24/97 a p.č. 24/99 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 205/15
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na akci „Dubí –
přípojky V a K na p.p.č. 751“


434/16/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 145/2015 ke zřízení
věcného břemene služebnosti vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 772/5 k.ú.
Dubí u Teplic.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

TO 206/15
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na akci „Dubí –
kanalizační přípojka k č.p. 108 – ul. Zahradní“


435/16/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 146/2015 ke zřízení
věcného břemene služebnosti kanalizační přípojky na pozemku p.č. 148/1 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 207/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP-Dubí, Na Výsluní, kabel VN, kabel
NN, nová TS) do pozemků p.č. 413/13 a p.č. 416 ost. plocha, ost. komunikace oba k.ú.
Mstišov, p.č. 551/27, p.č. 551/36 oba ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 551/43 a p.č. 555/4
oba ost. plocha, ost. komunikace vše k.ú. Dubí u Teplic a uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-4013822/VB/2, TP-Dubí, Na Výsluní, kabel VN, kabel
NN, nová TS


436/16/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (TP-Dubí, Na Výsluní, kabel VN, kabel NN, nová TS) do
pozemků p.č. 413/13 a p.č. 41 oba ost. plocha, ost. komunikace k.ú. Mstišov, p.č. 551/27,
p.č. 551/36 oba ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 551/43 a p.č. 555/4 oba ost. plocha, ost.
komunikace vše 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. IV-124013822/VB/2, TP-Dubí, Na Výsluní, kabel VN, kabel NN, nová TS. Po dokončení stavby
vlastník vedení NN, VN požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě
skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného
sazebníku.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

TO
208/15
Záměr zveřejnění převodu nemovitosti – části pozemku p.č. 402/1 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře cca 100 m2 k.ú. Běhánky


437/16/2015

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 402/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 100 m2 k.ú. Běhánky.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 6/7)

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková
Předkládá a odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 209/15
Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí (Mstišov obytná zóna Na Výsluní II –
vodovodní řad) do pozemků p.č. 413/13 a p.č. 416 oba ost. plocha, ost. komunikace k.ú.
Mstišov, p.č. 555/4, p.č. 551/43 oba ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 551/36 ost. plocha,
jiná plocha k.ú. Dubí u Teplic, žádost o umístění komunikace na pozemek p.č. 416 k.ú.
Mstišov a žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na pokládku vodovodního řadu


438/16/2015

RM po projednání
a) souhlasí
s uložením inženýrských sítí (Mstišov obytná zóna Na Výsluní II –vodovodní řad) do
pozemků p.č. 413/13 a p.č. 416 oba ost. plocha, ost. komunikace k.ú. Mstišov, p.č. 555/4,
p.č. 551/43 oba ost. plocha, ost. komunikace p.č. 551/36 ost. plocha, jiná plocha k.ú. Dubí u
Teplic, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a
s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby č. 143/2015. Po dokončení stavby vlastník
vodovodního řadu požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě
skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného
sazebníku.
b) souhlasí
s umístěním komunikace na pozemku p.č. 416 k.ú. Mstišov
c) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 147/2015 na
pokládku vodovodního řadu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

TO 210/15
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 53/2015 ,,Školní jídelna, Tovární 164, Dubí 2
– oprava střechy“.


439/16/2015

RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 o prodloužení termínu pro odevzdání díla do 19. 11. 2015 ke Smlouvě o
dílo č. 53/2015 ,,Školní jídelna, Tovární 164, Dubí 2 – oprava střechy“.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Zdeňka Mrvová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 211/15
Uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.114/2015 ,,Rekonstrukce povrchů v ul.
Nerudova a Wolkerova v Dubí 2 - Bystřici“.


440/16/2015

RM po projednání
neschvaluje
uzavření dodatku č. 2 o prodloužení termínu pro odevzdání díla do 30. 11. 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: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Zdeňka Mrvová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

TO 212/15
Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.115/2015 ,,Rekonstrukce místní komunikace –
„spojka“ ul. Bystřické a Tovární v Dubí 2“.


441/16/2015

RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 o prodloužení termínu pro odevzdání díla do 30. 11. 2015 a provedení
víceprací ve výši 241.655,63 Kč s DPH, které budou hrazeny z rozpočtu TO, ke Smlouvě o
dílo č. 115/2015 ,,Rekonstrukce místní komunikace – „spojka“ ul. Bystřické a Tovární
v Dubí 2“, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Zdeňka Mrvová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016 – 1. varianta
Informace o přípravě rozpočtu na rok 2016


FO 42/15

442/16/2015

RM po projednání:
bere na vědomí
informaci o přípravě rozpočtu na rok 2016.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

K bodu č. 4 – Vyúčtování Dubských slavností
Vyúčtování Dubských slavností 2015


MKZ 23/15

443/16/2015

RM po projednání:
bere na vědomí
vyúčtování Dubských slavností 2015.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala: Anna Gürtlerová
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller

K bodu č. 5 - Různé
Pronájem Lidového domu


MKZ 24/15

444/16/2015

RM po projednání:
schvaluje
pronájem sálu Lidového domu v roce 2016, pro uspořádání koncertu „Společná věc“
biotronika Tomáše Pfeiffera.
Výše pronájmu 4 000,00 Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Anna Gürtlerová
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller
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(celkový počet 6/7)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí

13. 10. 2015

Vyhlášení volných dnů
OŠ 40/15
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice


445/16/2015

RM po projednání
bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, důvody vyhlášení volných dnů ve dnech 16. 11., 21. 12. a 22. 12. 2015 pro žáky
ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE a Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ
Termín:
ihned

OŠ 41/15
Přerušení činnosti školní družiny v době prázdnin na školní rok 2015/2016
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


446/16/2015

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení činnosti školní družiny v době prázdnin na školní rok 2015/2016 dle předložené
tabulky u příspěvkové organizace: Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice a
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ
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 16. schůze Rady města Dubí

13. 10. 2015

Ukončení Smlouvy o právní pomoci č. 2/2007 ze dne 31. 5. 2007


FO 43/15

447/16/2015

RM po projednání:
souhlasí
s ukončením Smlouvy o právní pomoci č. 2/2007 ze dne 31. 5. 2007.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

SD 11/15
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace na akci „Hry VII.
zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016“


448/16/2015

RM po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, IČ 78892156 dle přílohy č. 1.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ladislava Hamrová
Zpracovala: Marie Račkovičová
Odpovídá: Ladislava Hamrová
Termín: ihned

V Dubí dne 13. 10. 2015

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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