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 17. schůze Rady města Dubí

3. 11. 2015

Usnesení
ze 17. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 3. 11. 2015 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


449/17/2015

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2016 – 2. varianta
4. Zpráva o počtu dětí a žáků ve školním roce 2015/2016
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


450/17/2015

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 213/15
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124012995/VB/002 TP-Dubí, Bystřice, Bystřická, 280/1,2


451/17/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012995/VB/002
TP-Dubí, Bystřice, Bystřická, 280/1,2 na pozemku p.č. 291/1 k.ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 214/15
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-124004108/001 TP, Dubí, Údolí 410/2, 6 Jan Soucha


452/17/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4004108/001 TP,
Dubí, Údolí 410/2,6 Jan Soucha na pozemcích p.č.410/8 p.č. 412 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

TO 215/15
Vybudování nového veřejného osvětlení na Cínovci


453/17/2015

RM po projednání
nesouhlasí
s výstavbou veřejného osvětlení na příjezdové komunikaci k objektům čp. 33, 52, 202, 219,
k. ú. Cínovec
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracoval: Bc. Lukáš Jačka
Předkládá a odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 216/15
Žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4004272 TP, Dubí, zahrádky,
p.p.č. 673/4


454/17/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí do pozemku p.č. 671 ost. plocha, manipulační plocha k.ú. DubíBystřice a s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4004272 TP, Dubí, zahrádky,
p.p.č. 673/4 na pozemcích p.č. 671 a p.č. 673/3 k.ú. Dubí-Bystřice s tím, že rozsah věcného
břemene si vlastník inženýrských sítí nechá zaměřit ihned po ukončení stavby. Ocenění
věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

TO 217/15
Pronájem části pozemku p.č. 499/1 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře 95 m2
k.ú. Dubí u Teplic


455/17/2015

RM po zveřejnění a projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p.č. 499/1 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře 95 m 2 k.ú.
Dubí Teplic a ukládá Technickému odboru uzavřít nájemní smlouvu č. 160/2015 za účelem
zřízení zahrady na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadateli Milanem a Dášou
Burešovými, bytem XXX.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 218/15

Pronájem bytu č. 9 (1+2), Ruská 184, Dubí 3


456/17/2015

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č. 9, Ruská 184, Dubí 3 a ukládá Technickému odboru – správě majetku
uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem p. Zbyňkem Lipertem (nar. XXX), bytem XXX.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala a zodpovídá: Lenka Slámová
Termín: ihned
TO 219/15
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4012274/001
TP Dubská 459, Jan Těšínský


457/17/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4012274/001
TP Dubská 459, Jan Těšínský na pozemku p.č. 458/3 k.ú. Běhánky.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

TO 220/15
Žádost o vyjádření k výstavbě samoobslužného mycího centra osobních automobilů
AutoSPA Dubí na pozemku p.č. 381/1 k.ú. Dubí-Bystřice


458/17/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
jako vlastník sousedního pozemku p.č. 392/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. DubíBystřice nemá námitek s výstavbou samoobslužného mycího centra osobních automobilů
AutoSPA Dubí na pozemku p.č. 381/1 Dubí-Bystřice.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 221/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (Dubí – rekonstrukce vodovodní
přípojky do areálu AZ Jeřáby) do pozemku p.č. 251 ost. plocha, ost. komunikace k.ú.
Dubí-Pozorka


459/17/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (Dubí – rekonstrukce vodovodní přípojky do areálu AZ Jeřáby)
do pozemku p.č. 251 ost. plocha, ost. komunikace k.ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Po dokončení stavby
požádá vlastník vodovodní přípojky 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)

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

TO 222/15
Žádost o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty, záměr zveřejnění převodu
nemovitosti části pozemku p.č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 204
m2 k.ú. Mstišov


460/17/2015

RM po projednání
1) nesouhlasí
se zřízením věcného břemene – služebnosti stezky a cesty na pozemku p.č. 478/1 (ostatní
plocha, neplodná půda) k.ú. Mstišov za účelem umožnění přístupu na pozemky p.č. 480/2
a p.č. 480/6 k.ú. Mstišov
2) nedoporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná
půda) o výměře cca 204 m2 k.ú. Mstišov
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 223/15
Záměr zveřejnění - prodej části pozemku p.č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o
výměře cca 190 m2 k. ú. Mstišov


461/17/2015

RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 487/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře
cca 190 m2 k.ú. Mstišov.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

TO 224/15
Záměr zveřejnění převodu nemovitosti – část pozemku p.č. 697/1 (vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře cca 12 m2 a část pozemku p.č. 698/1
(zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře cca 210 m2 oba k.ú. Dubí-Bystřice


462/17/2015

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 697/1 (vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené nebo upravené) o výměře cca 12 m2 a části pozemku p.č. 698/1 (zahrada,
zemědělský půdní fond) o výměře cca 210 m2 oba k.ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 225/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (Dubí – inženýrské sítě a komunikace
na pozemku p.č. 365/4 v k.ú. Běhánky) do pozemku p.č. 11 ost. plocha, ost. komunikace
k.ú. Běhánky


463/17/2015

RM po projednání
a) souhlasí
s uložením inženýrských sítí (Dubí – inženýrské sítě a komunikace na p.č. 365/4 k.ú.
Běhánky- vodovod, kanalizace, plynovodní přípojky) do pozemku p.č. 11 ost. plocha, ost.
komunikace k.ú. Běhánky, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do
místních komunikací a s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby č. 159/2015. Po
dokončení stavby požádá vlastník inženýrských sítí o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti, a to na základě skutečného zaměření.
b) souhlasí
se zřízením 3 ks sjezdů – připojení sousedního pozemku p.č. 365/4 k.ú. Běhánky (mimo
posledního sjezdu za novým připojením komunikace) a napojením nové asfaltové
komunikace na pozemek p.č. 11 k.ú. Běhánky, a to v souladu s platnými zákony a na náklady
stavebníka.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

TO 226/15
Záměr zveřejnění převodu nemovitosti – část pozemku p.č. 383 ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 10 m2 k.ú. Dubí u Teplic


464/17/2015

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 383 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 10 m2 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala a zodpovídá: Alena Matějková
Termín: ihned
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TO 228/15

Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce


465/17/2015

RM po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Dubí zastavení exekuce proti paní Drahuši Kalocsaiové z důvodu její
nemajetnosti.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala a zodpovídá: Lenka Slámová
Termín: ihned
K bodu č. 3 – Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2016 – 2. Varianta
FO 47/15
Informace o přípravě rozpočtu na rok 2016 – 2. verze



466/17/2015

RM po projednání:
bere na vědomí
informaci o přípravě rozpočtu na rok 2016 – 2. verze.
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 – Zpráva o počtu dětí a žáků ve školním roce 2015/2016
OŠ 43/15
Zpráva o počtu dětí a žáků ve školním roce 2015/2016


467/17/2015

RM po projednání
bere na vědomí
zprávu o počtu dětí a žáků ve školním roce 2015/2016.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracoval: Eva Rigová, referent OŠ
Předkládá a odpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned
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K bodu č. 5 – Různé
OŠ 42/15
Výroční zprávy o činnosti škol ve šk. roce 2014/2015
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


468/17/2015

RM po projednání
bere na vědomí
výroční zprávy o činnosti škol ve šk. roce 2014/2015.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracoval: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Předkládá a odpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned

OŠ 44/15
Žádost o souhlas s pořízením majetku
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


469/17/2015

RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VI., části A., odst. 1 a 2 zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY
CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s pořízením
nábytkové stěny do dětské herny MŠ v celkové částce 16.618,- Kč z rezervního fondu školy.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracoval: Eva Rigová, referent OŠ
Předkládá a odpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned
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Platové výměry ředitelů škol


OŠ 45/15

470/17/2015

RM po projednání
bere na vědomí
úpravu platových výměrů ředitelům škol č. j. 12 – 18/2015 v souladu s nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. listopadu 2015.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracoval: Eva Rigová, referent OŠ
Předkládá a odpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned

Žádost o souhlas s pořízením majetku
Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236


OŠ 46/15

471/17/2015

RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VI., části A., odst. 1 a 2 zřizovací listiny Mateřské školy U Křemílka
Dubí 2, Rokosovského 236 s pořízením vybavení do dětské šatny (lavičky a police)
nepřesahující částku 20.000,- Kč z rezervního fondu školy.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracoval: Eva Rigová, referent OŠ
Předkládá a odpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned
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FO 44/15

Smlouva o právní pomoci


472/17/2015

RM po projednání:
1) schvaluje
výjimku ze směrnice SM 05/2008 Zadávání veřejných zakázek mimo zákon č. 137/2006 Sb.
2) schvaluje
Smlouvu o právní pomoci s advokátem JUDr. Janem Svobodou, se sídlem Kollárova 18,
Teplice a pověřuje starostu města Ing. Petra Pípala k podpisu této smlouvy.
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
FO 45/15
Žádost o ukončení splátek



473/17/2015

RM po projednání:
schvaluje
našemu zaměstnanci panu Miloši Štroufovi žádost o ukončení srážek ze mzdy a vrácení stržené
finanční částky ve výši 12000,00 Kč.

Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

FO 46/15
Odpis pohledávek


474/17/2015

RM po projednání:
souhlasí
1. S odpisem nezaplacené pohledávky za poskytované služby PCO společnosti
ALFRID s.r.o. ve výši 10 200 Kč.
2. S odpisem pohledávky z půjčky FRB p. Hromádky ve výši 4 433 Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
11

(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 ze 17. schůze Rady města Dubí

3. 11. 2015

FO 48/15
Rozpočtové opatření č. 56/2015


475/17/2015

RM po projednání:
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 56/2015 ve výši 300 tis. Kč – Projektová příprava na akci „Kanalizace
Běhánky“.
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

FO 49/15
Rozpočtové opatření č. 57/2015


476/17/2015

RM po projednání:
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 57/2015 ve výši 277,92 tis. Kč – Dotace z MŠMT z OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost pro ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, včetně změny závazných
ukazatelů.
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

12

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 17. schůze Rady města Dubí

3. 11. 2015

SD 12/15
Smlouva o poskytnutí investiční dotace od Ústeckého kraje na akci „Dubí, Běhánky –
splašková kanalizace“


477/17/2015

RM po projednání
schvaluje
uzavření „Smlouvy o poskytnutí investiční dotace“ s Ústeckým krajem na akci: Dubí,
Běhánky – splašková kanalizace.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Bc. Ladislava Hamrová
Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová
Odpovídá: Bc. Ladislava Hamrová
Termín: ihned
SÚ 03/15
Zákaz umisťování technické infrastruktury vč. přípojek do obecní komunikace


478/17/2015

RM po projednání
rozhodla,
že nebude vydávat souhlas s umístěním technické infrastruktury vč. přípojek do obecní
komunikace (polní cesty), umístěné na pozemku p.č. 416 v k.ú. Mstišov, z důvodu budoucí
výstavby sběrné komunikace.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracoval a předkládá: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
MKZ 25/15
Propagace města Dubí


479/17/2015

RM po projednání
souhlasí
s propagací města Dubí na internetovém portále Živéfirmy.cz /rok 2016 za finanční úhradu
5 000,00 Kč/rok.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Anna Gürtlerová
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller

13

(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 ze 17. schůze Rady města Dubí

3. 11. 2015
star. 15/15

Finanční příspěvek – Osobnost roku


480/17/2015

RM po projednání
souhlasí
s finanční podporou ve výši 10.000,- Kč na pokrytí nákladů na uspořádání slavnostního galavečera
„Osobnost roku 2015 Ústeckého kraje“ z fondu starosty a užití loga na všech zveřejněných
tiskovinách.

Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

V Dubí dne 3. 11. 2015

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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