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 22. schůze Rady města Dubí

9. 2. 2016

Usnesení
z 22. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 9. 2. 2016 na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


568/22/2016

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Rozbor přestupků za rok 2015
4. 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


569/22/2016

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

proti: 0

zdržel: 0
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 12/16
Žádost o povolení vyhrazeného parkování pro osobní vozidlo držitele znaku O1
(průkazu ZTP a ZTP/P) na místní komunikaci ve vlastnictví obce


570/22/2016

RM po projednání
souhlasí
jako vlastník místní komunikace Koněvova, Dubí 1 s vyhrazením parkování, a to 1
parkovacího místa pro pana Davida Jiránka, bytem XXX, Dubí 1 s tím, že údržbu dopravního
značení spojeného s vyhrazeným parkováním provádí žadatel na vlastní náklady.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 13/16
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na stavbu vodovodní
a kanalizační přípojky do pozemků p.č. 276, p.č. 291 a p.č. 292/1 k.ú. Dubí-Pozorka


571/22/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 6/2016 na pozemcích p.č.
276, p.č. 291 a p.č. 292/1 k.ú. Dubí-Pozorka (stavba vodovodní a kanalizační přípojky).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 14/16
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IV-124012934 TP Dubí, Ruská, 619/3, Galushkin


572/22/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 7/2016/2203 na pozemku
p.č. 619/1 k.ú. Dubí-Pozorka (stavba IV-12-4012934/VB/001 TP Dubí, Ruská, 619/3
Galushkin).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 15/16
Žádost o zrušení výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání (Nehtové studio),
Krušnohorská 41, Dubí 1


573/22/2016

RM po projednání
souhlasí
se zrušením výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání (Nehtové studio), Krušnohorská
41, Dubí 1.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Lenka Slámová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 16/16
Žádost o pronájem prostoru sloužícího k podnikání (bývalá bytová jednotka), Střední
120, Dubí 3


574/22/2016

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem prostoru sloužícího k podnikání (bývalá bytová jednotka), Střední 120, Dubí 3 a
ukládá Technickému odboru – správě majetku uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem
KVĚTINA, z.s., Mgr. Barbora Bočková, J.Šafaříka 2519/7, Teplice.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Lenka Slámová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

TO 18/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků s výstavbou RD a oplocení na pozemku
p.č. 331/6 k.ú. Běhánky


575/22/2016

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
jako vlastník sousedních pozemků p.č. 268 a p.č. 332/2 k.ú. Běhánky nemá námitek
s výstavbou RD a oplocení na pozemku p.č. 331/6 k.ú. Běhánky.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 19/16
Revokace bodu č. 2 usnesení č. 767/42/2012 ze dne 16. 10. 2012


576/22/2016

RM po projednání
revokuje
bod č. 2 usnesení RM č. 767/42/2012 ze dne 16. 10. 2012.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 20/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků s výstavbou oplocení pozemku p.č.
136/45 k.ú. Mstišov


577/22/2016

RM po projednání
souhlasí
s výstavbou betonového oplocení pozemku p.č. 136/45 k.ú. Mstišov
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

5

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 22. schůze Rady města Dubí

9. 2. 2016

TO 21/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Mstišovská – 14 OM, kVN,
kNN, TS) do pozemků p.č. 447/12, 447/13 k.ú. Mstišov


578/22/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Mstišovská – 14 OM, kVN, kNN, TS) do pozemků
p.č. 447/12 a p.č. 447/13 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Mstišov s tím, že
v budoucnu nedojde ke kolizi tohoto vedení při realizaci rozšíření komunikace v ulici
Mstišovská, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních
komunikací. Investor požádá o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 22/16
Žádost o souhlas s umístěním vodovodní přípojky do pozemku p.č. 636 k.ú. DubíPozorka, souhlas s připojením komunikace, souhlas vlastníka sousedního pozemku
s výstavbou 4 RD na pozemcích p.č. 569, 571/1, 571/2, 571/4, 572/2 k.ú. Dubí-Pozorka,
včetně oplocení


579/22/2016

RM po projednání
a) se vyjadřuje takto:
jako vlastník sousedního pozemku p.č. 636 k.ú. Dubí-Pozorka nemá námitek s výstavbou 4
RD na pozemcích p.č. 569, 570, 571/1, 571/2, 571/4, 572/2 k.ú. Dubí-Pozorka
b) souhlasí
s výstavbou oplocení z drátěného pletiva (výška 200 cm) na pozemcích p.č. 569, 570, 571/1,
571/2, 571/4, 572/2 k.ú. Dubí-Pozorka
c) souhlasí
s umístěním vodovodní přípojky do pozemku p.č. 636 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.
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d) souhlasí
s připojením komunikace na pozemku p.č. 571/2, 571/1 k.ú. Dubí-Pozorka na komunikaci III.
třídy ležící na pozemku p.č. 636 k.ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu s platnými zákony a na
náklady stavebníka.
e) souhlasí
se zřízením přípojného místa VO za předpokladu, že VO nebude převedeno do majetku města
Dubí a město Dubí nebude zajišťovat ani jeho správu a údržbu
f) souhlasí
s uzavřením dohody o způsobu provedení nezbytných úprav místní komunikace a
souvisejících pozemků, vyvolaných stavební činností uživatele a z důvodu mimořádné změny
dopravního významu (místní komunikace na pozemku p.č. 636 k.ú. Dubí-Pozorka)
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 23/16
Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.24/2010 ze dne 25.3.2010 , Dodatek č.5 k nájemní
smlouvě FO/6598 ze dne 3.9.1996 ve znění dodatku č.1 – č.4 , Dodatek č.2 k nájemní
smlouvě se společností Speednet s.r.o., Teplice ze dne 1.6.2006


580/22/2016

RM po projednání
souhlasí
1. s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.24/2010 ze dne 25. 3. 2010 mezi
Městem Dubí a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6,
Žižkov, Praha 3.
2. s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 1. 6. 2006 mezi Městem Dubí a
firmou Speednet, s.r.o., Skupova 570/21, Teplice.
3. s uzavřením Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 3. 9. 1996 ve znění dodatku č. 1 –
č. 4 mezi Městem Dubí a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská
2681/6, Žižkov, Praha 3
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Lenka Slámová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 24/16
Udělení výjimky ze směrnice č. 05/2008 o zadávání veřejných zakázek mimo zákon
č. 137/2006 Sb., v platném znění – rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Pohraniční
stráže


581/22/2016

RM po projednání
souhlasí
s udělením výjimky ze směrnice č. 05/2008 o zadávání veřejných zakázek mimo zákon
č. 137/2006 Sb. pro akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Pohraniční stráže“,
přičemž zakázka bude zadána společnosti ENERGON Dobříš s. r. o. za cenu 292.108 Kč bez
DPH.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracoval a odpovídá: Bc. Lukáš Jačka, TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

TO 25/16
Žádost o povolení vyhrazeného parkování pro 2 osobní vozidla před zdravotním
střediskem Gyncetrum v ul. Střední, č.p. 158, Dubí 3


582/22/2016

RM po projednání
souhlasí
jako vlastník místní komunikace Střední, s vyhrazením parkování, a to 2 parkovacích míst pro
zdravotní středisko Gyncetrum před č. p. 158, Střední ul., Dubí 3, Po – Pá od 7.00 hod. do
17.00 hod. s tím, že údržbu dopravního značení spojeného s vyhrazeným parkováním provádí
žadatel na vlastní náklady.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Taťána Skokánková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 26/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Mstišov, ppč. 486/10 – nové
OM č. IV-12-4014255) do pozemků p.č. 240/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č.
487/1 ostatní plocha, manipulační plocha oba k.ú. Mstišov a uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. 10/2016/114


583/22/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (TP Dubí, Mstišov, ppč. 486/10 č. IV-12-4014255) do pozemků
p.č. p.č. 240/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 487/1 ostatní plocha, manipulační
plocha oba k.ú. Mstišov, 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 10/2016/114. Po dokončení stavby
vlastník přípojky 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

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 27/16
Revokace usnesení č. 426/16/2015 bod b) ze dne 13. 10. 2015


584/22/2016

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č. 426/16/2015 bod b) ze dne 13. 10. 2015
b) souhlasí
s uzavřením dohody č. 11/2016 o způsobu provedení nezbytných úprav místní komunikace a
souvisejících pozemků, vyvolaných stavební činností uživatele a z důvodu mimořádné změny
dopravního významu (místní komunikace na pozemcích p.č. 672/5, 696/8, 701/6, 701/48,
701/66 k.ú. Dubí-Bystřice).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 28/16
Revokace usnesení č. 522/19/2015 bod b) ze dne 15. 12. 2015


585/22/2016

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č. 522/19/2015 bod b) ze dne 15. 12. 2015
b) souhlasí
s uzavřením dohody č. 12/2016 o způsobu provedení nezbytných úprav místní komunikace a
souvisejících pozemků, vyvolaných stavební činností uživatele a z důvodu mimořádné změny
dopravního významu (místní komunikace na pozemcích p.č. 672/5, 701/6, 701/48, 701/66 k.ú.
Dubí-Bystřice) s tím, že tato dohoda stanoví technické podmínky pro užívání a úpravu
příjezdové komunikace
c) souhlasí
s výstavbou dřevěného laťkového oplocení do výšky 2 m pozemků p.č. 672/6, 696/6, 702/3
k.ú. Dubí-Bystřice
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 29/16
Revokace usnesení č. 525/19/2015 ze dne 15. 12. 2015


586/22/2016

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č. 525/19/2015 ze dne 15. 12. 2015
b) souhlasí
s využitím části pozemku p.č. 167 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí-Bystřice
jako přístupové cesty k plánované výstavbě RD na pozemku p.č. 160/1 k.ú. Dubí-Bystřice a
s uzavřením dohody č. 14/2016 o způsobu provedení nezbytných úprav místní komunikace
a souvisejících pozemků, vyvolaných stavební činností uživatele a z důvodu mimořádné
změny dopravního významu s tím, že tato dohoda stanoví technické podmínky pro užívání a
úpravu příjezdové komunikace k výstavbě RD a jeho následnému užívání
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 30/16
Revokace usnesení č. 541/20/2016 ze dne 12. 01. 2016


587/22/2016

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č. 541/20/2016 ze dne 12. 01. 2016
b) souhlasí
s uzavřením dohody č. 15/2016 o způsobu provedení nezbytných úprav místní komunikace a
souvisejících pozemků, vyvolaných stavební činností uživatele a z důvodu mimořádné změny
dopravního významu (místní komunikace na pozemku p.č. 1185 k.ú. Cínovec) s tím, že tato
dohoda stanoví technické podmínky pro užívání a úpravu příjezdové komunikace.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 31/16
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 3/16/4120 na pozemek p.č. 611/2
k.ú. Dubí-Pozorka


588/22/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 611/2 o výměře 14 m2 (ostatní plocha, jiná
plocha) k.ú. Dubí-Pozorka do vlastnictví města Dubí od České republiky Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
b) schválit znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
č. 3/16/4120, včetně její doložky.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 32/16
Žádost o souhlas sousedního vlastníka nemovitosti s přístavbou prodejny na pozemku
p.č. 119 k.ú. Běhánky


589/22/2016

RM po projednání
a) souhlasí
s přístavbou prodejny na pozemku p.č. 119 k.ú. Běhánky za předpokladu, že dešťové vody
nebudou svedeny na pozemek ve vlastnictví města Dubí
b) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru přístavby prodejny na pozemek města Dubí
p.č. 125 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Běhánky o 430 cm.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 33/16
Zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 1255/31 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 294 m2 k.ú. Cínovec


590/22/2016

RM po projednání
odložila
předložený materiál ke schválení zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 1255/31 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 294 m2 k.ú. Cínovec s věcným břemenem přístupu na
pozemky p.č. 387/3,387/4 a p.č. 387/5 k.ú. Cínovec.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 34/16
Žádost o souhlas sousedního vlastníka nemovitostí se stavbou nového sedlového
zastřešení domů č.p. 495, 496, 497, 498, 499, 504, 505 na Sídlišti Družba


591/22/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou sedlového zastřešení domů čp. 495, 496, 497, 498, 499, 504, 505 na Sídlišti
Družba za předpokladu, že dešťové vody nebudou svedeny na pozemky ve vlastnictví města
Dubí.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 35/16
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Odkanalizování budovy Městské policie v ulici
Střední 154 v Dubí 3 – kanalizační přípojka splašková“.


592/22/2016

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Odkanalizování budovy Městské policie v ulici Střední 154 v Dubí 3
– kanalizační přípojka splašková“,a to firmu Telkont s.r.o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice,
která podala nejnižší cenovou nabídku.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Zdeňka Mrvová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 - Rozbor přestupků za rok 2015
OVV 2/16
Rozbor přestupků za rok 2015


593/22/2016

RM po projednání:
bere na vědomí
předložený rozbor přestupků.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala: Věra Sailerová
Předkládá: Bc. Jan Pšenička, DiS., vedoucí OVV
Termín: ihned

K bodu č. 4 - Různé
OVV 1/16
Výroční zpráva MěÚ Dubí o poskytování informací, stížností a petice za rok 2015


594/22/2016

RM po projednání
bere na vědomí
výroční zprávu MěÚ Dubí o poskytování informací, stížností a petice - za rok 2015.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Bc. Jan Pšenička, DiS., vedoucí OVV
Zpracovala: Eva Severiniová
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OVV 3/16
RICOH – Pronájem nového multifunkčního zařízení – kopírka, tiskárna, skener


595/22/2016

RM po projednání
schvaluje
nájemní smlouvu na přístroj RICOH C3003ADRF
a
pověřuje
starostu města Dubí Ing. Petra Pípala k podpisu nájemní smlouvy s firmou RICOH Czech
Republik s.r.o. na multifunkční přístroj RIVOH AFICIO C3003ADRF.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá a odpovídá: Bc. Jan Pšenička, DiS., vedoucí OVV
Zpracoval: Bc. Jan Pšenička, DiS., vedoucí OVV
Termín: ihned

FO 7/16
Smlouva o výpůjčce


596/22/2016

RM po projednání:
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce se ZŠ Dubí 2 - do smlouvy byla zařazena nově vybudovaná splašková
kanalizační přípojka včetně lapáku tuků ve ŠJ v Tovární 164, Dubí 2.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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FO 8/16
Rozpočtové opatření č. 3/2016


597/22/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2016 ve výši 10 tis. Kč – Finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč na
akce, které chce ZŠ Dubí 1 uskutečnit v rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz
(5 tis. Kč doprava na Workshop v Bannewitzu a 5 tis. Kč doprava na projektový cirkus v
Bannewitzu). Tyto příspěvky budou využity pro žáky ZŠ Dubí 1, včetně změny závazných
ukazatelů.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

FO 9/16
Rozpočtové opatření č. 4/2016


598/22/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2016 ve výši 20 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 7 MKZ na
poskytnutí individuální dotace na akci „Dubská všelidová veselice sportovců 2016“.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Termín: ihned
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FO 10/16
Rozpočtové opatření č. 5/2016


599/22/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2016 Úprava uvnitř rozpočtu ORJ 8 Dotace – přesun na mzdovou
položku (DPP pro hasiče, kteří se podíleli na zajištění akce „Zimní olympiáda dětí a
mládeže“), jedná se o změnu závazného ukazatele bez vlivu na výši příjmů a výdajů.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Bc. Ladislava Hamrová, projektový manažer
Termín: ihned

OŠ 4/16
Žádost o byt č. 10 v Domě s pečovatelskou službou, Bílinská 141, Dubí 3


600/22/2016

RM po projednání:
1) schvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou panu Pavlu Brázdovi
2) ukládá
TO, odd. správy majetku města, uzavřít nájemní smlouvu na byt v Domě s pečovatelskou
službou s panem Pavlem Brázdou.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá a zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ
Termín: ihned
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SÚ 01/16
Výjimka ze směrnice SM 05-2008 Zadávání veřejných zakázek mimo zákon č. 137/2006
Sb.


601/22/2016

RM po projednání
rozhodla,
že neodkladné odstranění stavby bytového domu Nerudův sad čp. 18/2 v Běhánkách se
nebude řídit Směrnicí SM 05-2008 Zadávání veřejných zakázek mimo zákon č. 137/2006 Sb.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracoval a předkládá: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Termín: ihned

MKZ 2/16
1. / Žádost SK Dubí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Dubí na
společenskou akci: Dubská všelidová veselice sportovců 2016.
2. / RO - úprava rozpočtu MKZ 3319/5222 o částku 20 000,00 Kč


602/22/2016

RM po projednání:
souhlasí
1. / s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu města Dubí na společenskou akci:
Dubská všelidová veselice sportovců 2016 ve výši 20 000,00 Kč.
2. / s navýšením rozpočtu MKZ 3319/5222 o částku 20 000,00 Kč.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Anna Gürtlerová, MKZ
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned
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star. 24/16
Náhradní objekt pro HZS Teplice


603/22/2016

RM po projednání
souhlasí
s použitím HZ JSDH Dubí na adrese Krušnohorská 623/2A, 417 01 Dubí jako náhradního
objektu pro přesun sil a prostředků jednoty HZS Ústeckého kraje – stanice Teplice.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá a odpovídá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracoval: Bc. Jan Pšenička, DiS, vedoucí OVV
Termín: ihned

star. 25/16
Nabídka k umístění nápojového automatu


604/22/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním nápojového automatu BRIO 250 do vestibulu Městského úřadu Dubí od
dodavatele: fi FreshLine - pí Alena Názerová, Duchcovská 139/128, 415 03 TepliceŘetenice.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá a odpovídá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

V Dubí dne 9. 2. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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