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 27. schůze Rady města Dubí

24. 5. 2016

Usnesení
z 27. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 24. 5. 2016 na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


726/27/2016

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Projednání závěrečného účtu Města Dubí 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


727/27/2016

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 105/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou „Přístřešek garážového stání
pro 2 osobní automobily“ na pozemku p. č. 422/1 k. ú. Mstišov


728/27/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „Přístřešek garážového stání pro 2 osobní automobily“ na pozemku p. č. 422/1
k. ú. Mstišov za předpokladu, že dešťové vody nebudou svedeny na pozemek města. (Město
Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 416 ostatní plocha, ostatní komunikace 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

TO 106/16
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu č. IV-12-4013988/VB/1 „TP_Dubí, Mstišovská 14OM, kVN,
kNN, TS“ na pozemcích p. č. 447/12 a p. č. 447/13 k. ú. Mstišov


729/27/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. 94/2016/117 (IV-12-4013988 „TP_Dubí, Mstišovská14OM, kVN, kNN, TS“) na pozemcích p. č. 447/12 a p. č. 447/13 oba ostatní plocha, ostatní
komunikace 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
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TO 107/16
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IV-124013594 TP –Dubí, Žižkova, 244/1,2, Přibyl


730/27/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 95/2016/2212 na pozemcích
p. č. 240 a p. č. 330 k. ú. Dubí-Bystřice (stavba IV-12-4013594 TP-Dubí, Žižkova, 244/1,2,
Přibyl).
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 108/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou „Rodinného domu, včetně
oplocení“ na pozemku p. č. 331/4 k. ú. Běhánky


731/27/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „Rodinného domu, včetně oplocení“ na pozemku p. č. 331/4 k. ú. Běhánky (Město
Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 268 ostatní plocha, neplodná půda 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 109/16
TK Tenis Dubí - žádost o zajištění materiálu na opravu oplocení


732/27/2016

RM po projednání
souhlasí
s provedením opravy oplocení tenisových kurtů s tím, že práce provede TK Tenis Dubí svými
kapacitami a materiál bude zaplacen po předložení faktury z rozpočtu technického odboru
maximálně do výše 17.925,-Kč s DPH.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 110/16
TK Tenis Dubí - žádost o opravu čelní fasády včetně výměny oken


733/27/2016

RM po projednání
souhlasí
s provedením opravy čelní fasády včetně výměny oken objektu, který užívá TK Tenis Dubí
v ul. Sportovní v Dubí 2. Oprava bude provedena f. Alpin Mont Servis s.r.o. za cenu
233.171,- Kč včetně DPH.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

4

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 27. schůze Rady města Dubí

24. 5. 2016

TO 111/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou „Výstavba pergoly“ na
pozemku p. č. 309/32 k. ú. Dubí-Pozorka


734/27/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „Výstavba pergoly“ na pozemku p. č. 309/32 k. ú. Dubí-Pozorka za předpokladu,
že dešťové vody nebudou svedeny na pozemek města. (Město Dubí sousedí se
stavbou pozemkem p. č. 310/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 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 112/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou oplocení pozemku p. č. 1055
k. ú. Dubí u Teplic


735/27/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou oplocení pozemku p. č. 1055 k. ú. Dubí u Teplic ze skládaných betonových panelů
a z pletiva do výšky 2 m (Město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 1079/1 a 1079/4
oba ostatní plocha, jiná plocha k. ú. Dubí u Teplic).
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 113/16
Dohoda o postoupení práv a povinností stavebníka - VO K Emance, Mstišov


736/27/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dohody se společností ČEZ Distribuce a. s. o postoupení práv a povinností
stavebníka ke stavbě „TP-Dubí, K Emance, 204/9 – nové vedení NN a VO“ v části týkající se
veřejného osvětlení.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 114/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (Pozorka - kanalizační přípojka k čp. 59
ul. K. H. Borovského) do pozemku p. č. 251 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú.
Dubí-Pozorka


737/27/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (Pozorka - kanalizační přípojka k čp. 59 ul. K. H. Borovského)
do pozemku p. č. 251 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Po dokončení stavby
požádá vlastník kanalizační přípojky o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti, a to na základě skutečného zaměření.
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 115/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Mstišovská, ppč. 516/1 – nové
OM č. IP-12-4006237) do pozemků p.č. 512 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č.
516/6 zahrada, zem. půdní fond oba k. ú. Dubí u Teplic a uzavření Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu č. 113/2016/118


738/27/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Mstišovská, ppč. 516/1 – nové OM č. IP-124006237) do pozemků p. č. 512 ostatní plocha, ostatní 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 a s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č 113/2016/118. 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 116/16
Smlouva o připojení odběrného el. zařízení – rozvaděč VO v ul. K. H. Borovského


739/27/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení č. 16_SOP_0_4121191004
se společností ČEZ Distribuce a. s. ve věci změny umístění odběrného místa VO do ul. K. H.
Borovského v Dubí-Pozorce.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracoval a odpovídá: Bc. Lukáš Jačka
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 117/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou kanalizační přípojky k RD
čp. 228 do pozemků p. č. 420/1 a 423 k. ú. Běhánky


740/27/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou kanalizační přípojky k RD čp. 228 do pozemků p. č. 420/1 a 423 k. ú.
Běhánky (Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 414/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace 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

TO 118/16
Žádost o souhlas se zřízením sjezdu na pozemek p. č. 125 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) k. ú. Běhánky


741/27/2016

RM po projednání
souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p. č. 124 k. ú. Běhánky na pozemek
p. č. 125 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky, a to v souladu s platnými
zákony a na náklady stavebníka.
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 119/16
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013


742/27/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dodávce služeb č.104/2013 uzavřené mezi Městem
Dubí a paní Ivou Vaškovou.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Daniela Herinková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
TO 120/16
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 548 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o
výměře 518 m2 k. ú. Dubí-Pozorka


743/27/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 548 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště)
o výměře 518 m2 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 121/16
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IP-124004272 TP –Dubí, Zahrádky, ppč. 673/4


744/27/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.114/2016/2213 na
pozemcích p. č. 671 a 673/3 k. ú. Dubí-Bystřice (stavba IP-12-4004272 TP-Dubí, Zahrádky,
ppč. 673/4).
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 122/16
Pronájem bytu č. 1 (1+1) – Ruská 184, Dubí 3


745/27/2016

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č. 1, Ruská 184, Dubí 3 a ukládá Technickému odboru – správě majetku
uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem č. 2.
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 123/16
Cínovec – Dlouhý rybník – oprava havarijního stavu stavidla na výtoku


746/27/2016

RM po projednání
souhlasí
s provedením opravy havarijního stavu stavidla na výtoku Dlouhého rybníka na Cínovci.
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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TO 124/16
Zveřejnění záměru směnit pozemky v k. ú. Cínovec za pozemky v k. ú. Mstišov


747/27/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru směnit pozemky ve vlastnictví města Dubí p. č. -13 zastavěná
plocha a nádvoří, zbořeniště 491 m2, 64/2 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 105
m2, 64/3 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 3 977 m2, 69/3 trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond 307 m2, 135/2 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 544 m2,
305/1 ostatní plocha, manipulační plocha 6 255 m2, -138 zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště 799 m2, 621 ostatní plocha, jiná plocha 868 m2, 622/2 trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond 12 501 m2, 623 ostatní plocha, neplodná půda 1 169 m2, 624 ostatní
plocha, neplodná půda 79 m2, 625/1trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 31 922 m2,
625/2 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 20 000 m2, 628/1 ostatní plocha, neplodná
půda 7 892 m2, 632 ostatní plocha, neplodná půda 144 m2, 639/2 trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond 17 952 m2, 659 ostatní plocha, dobývací prostor 9 977 m2, 667 vodní
plocha, vodní nádrž umělá 14 848 m2, 668 ostatní plocha, neplodná půda 3 761 m2, 1194
ostatní plocha, neplodná půda 1 957 m2, -167 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 650 m2,
546 ostatní plocha, neplodná půda 322 m2, 550/5 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
53 328 m2, 550/6 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 4 700 m2, 393/1 trvalý travní
porost, zemědělský půdní fond 7 881m2, 393/2 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
2 398 m2, 393/3 ostatní plocha, zeleň 1 101 m2, 1255/33 ostatní plocha, jiná plocha 172 m2
vše k. ú. Cínovec za pozemky p. č. 453/1 orná půda, zemědělský půdní fond 41 588 m2
a 453/8 orná půda, zemědělský půdní fond 73 m2 oba k. ú. Mstišov ve vlastnictví HS Cínovec
s.r.o., Cínovec 89, 415 01 Cínovec IČ 482 93 954
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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K bodu č. 3 – Projednání závěrečného účtu Města Dubí za rok 2015
FO 29/16
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2015


748/27/2016

RM po projednání:
doporučuje ZM
schválit Závěrečný účet města Dubí za rok 2015.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
K bodu č. 4 - Různé
FO 30/16
Rozpočtové opatření č. 30/2016


749/27/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 30/2016 ve výši 49,48 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 7 MKZ –
pořízení 100 ks čalouněných židlí.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Termín: ihned
FO 31/16
Rozpočtové opatření č. 31/2016


750/27/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 31/2016 ve výši 49,09 tis. Kč – rozdělení výtěžku z reprezentačního
plesu a maškarních bálů MŠ, ZŠ a ZUŠ Dubí včetně změny závazných ukazatelů.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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FO 32/16
Rozpočtové opatření č. 32/2016


751/27/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 32/2016 ve výši 165,72 tis. Kč – předfinancování a spolufinancování
projektu „Pěšky na kole s dobrými přáteli“ pro ZŠ Dubí 1 - včetně změny závazných
ukazatelů.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

FO 33/16
Rozpočtové opatření č. 33/2016


752/27/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 33/2016 ve výši 72,58 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – odpojení 3 ks STL plynových přípojek DN 25.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Zdeňka Mrvová, referent TO
Termín: ihned
FO 34/16
Rozpočtové opatření č. 34/2016


753/27/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 34/2016 ve výši 233,17 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – oprava čelní fasády včetně výměny oken na objektu TJ Tenis Dubí.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Zdeňka Mrvová, referent TO
Termín: ihned
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FO 35/16
Rozpočtové opatření č. 38/2016


754/27/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 38/2016 ve výši 119,15 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – rekonstrukce sociálního zařízení v kuželně v areálu Sportovní ul. 200.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Zdeňka Mrvová, referent TO
Termín: ihned

FO 36/16
Rozpočtové opatření č. 39/2016


755/27/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 39/2016 ve výši 30 tis. Kč – Dotace poskytnutá v rámci dotačního
programu "Volný čas 2016" určená pro ZŠ Dubí 2, včetně změny závazných ukazatelů.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

FO 37/16
Smlouva o výpůjčce


756/27/2016

RM po projednání:
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce s MŠ U Křemílka - Ze smlouvy bylo vyřazeno staré brouzdaliště na
pozemku p. č. 44 k. ú. Běhánky v hodnotě 5.812,- Kč (brouzdaliště bylo rozebráno).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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FO 38/16
Rozpočtové opatření č. 40/2016


757/27/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 40/2016 ve výši 88,68 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – oprava stavidla na Dlouhém rybníce na Cínovci.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 6/7)

nehlasoval: 0

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Zdeňka Mrvová, referent TO
Termín: ihned

OŠ 18/16
Přípravná třída
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice


758/27/2016

RM po projednání
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů,
souhlasí
s pokračováním činnosti přípravné třídy v Základní škole Dubí 1, Školní náměstí 177, okres
Teplice s účinností od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017, za podmínek uvedených v písemném
souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá, zodpovídá a zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned
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OŠ 19/16
Žádost o souhlas s pořízením majetku
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


759/27/2016

RM po projednání
1. 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
konvektomatu XEVC-0511-EPR PLUS do školní kuchyně MŠ v celkové částce 146.924,- Kč
z investičního fondu školy.
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2016 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ MATEŘSKÉ
ŠKOLY CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ve
smyslu povolení dotací na investice.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá a zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
OŠ 20/16
Žádost o souhlas s pořízením majetku
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice


760/27/2016

RM po projednání
1. souhlasí
v souladu se zřizovací listinou Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
s pořízením elektrické pánve BR-90/80ET/N 890l do školní kuchyně v celkové částce
90.569,71 Kč z fondu investic.
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2016 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ Základní školy
Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice ve smyslu povolení dotací na investice.
3. souhlasí
s tím, aby Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice část svého rezervního
fondu ve výši 90.600,- Kč použila k posílení svého fondu investic, v souladu s ustanovením
§ 30 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá a zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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MKZ 11/16
Koupě konferenčních židlí


761/27/2016

RM po projednání
schvaluje
nákup 100 ks konferenčních židlí vínové barvy.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedou MKZ
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta města Dubí
Termín: ihned

MKZ 12/16
Rozdělení výtěžku ze vstupného a tomboly


762/27/2016

RM po projednání
souhlasí
s rozdělením částky 49 090,00 Kč (výtěžek ze vstupného a tomboly) dle návrhu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedou MKZ
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta města Dubí
Termín: ihned

V Dubí dne 24. 5. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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