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 31. schůze Rady města Dubí

6. 9. 2016

Usnesení
z 31. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 6. 9. 2016 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


837/31/2016

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Informace o hospodaření města Dubí za 1. pololetí 2016
4. Rozbor hospodaření MKZ za 1. pololetí 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


838/31/2016

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 170/16
Záměr zveřejnění pronájmu nebytového prostoru „Tabák“, Koněvova 65, Dubí 1


839/31/2016

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním pronájmu nebytového prostoru „Tabák“, Koněvova 65, Dubí 1, o celkové
ploše 57 m2, ve výši nájemného 2850 Kč/měsíc a měsíčních záloh ve výši: vodné/
stočné – 77 Kč, TUV – 300 Kč a teplo – 1100 Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Lenka Slámová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
1
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TO 171/16
Žádost o pronájem části půdního a střešního prostoru na budově č. p. 39 na adrese
Školní , Dubí – Mstišov


840/31/2016

RM po projednání
souhlasí
1. s pronájmem další části půdního a střešního prostoru na budově Školní 39, Dubí – Mstišov
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha – Žižkov, za
účelem montáže dvou anténních výložníků
2. s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu 10 let
3. s navrhovanou cenou ročního pronájmu 42 000 Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

TO 172/16
Žádost o pronájem nebytového prostoru „Hobby prodejna“, Krušnohorská 41, Dubí 1


841/31/2016

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem nebytového prostoru „Hobby prodejna“, Krušnohorská 41, Dubí 1 skupině
MAS CÍNOVECKO, o.p.s. se sídlem Ruská 264/128, Dubí 1, za účelem využití prostor jako
sídlo – kancelář. Celková plocha pronájmu je 76,70 m2, výše nájemného činí 5 000 Kč/měsíc.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Lenka Slámová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 174/16
Žádost o změnu v plánu schválených jmenovitých investic a oprav v roce 2016


842/31/2016

RM po projednání
souhlasí
se zrušením jmenovité akce „Dlouhá – úsek mezi ul. Ležáky a Lidickou“ s tím, že schválené
finanční prostředky na původní akci budou použity na opravu místní komunikace v Dubí 3 –
spojka mezi ul. Ruská – Tramvajní.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

TO 175/16
Žádost o povolení vyhrazeného parkování pro osobní vozidlo držitele znaku O1
(průkazu ZTP a ZTP/P) na místní komunikaci ve vlastnictví obce


843/31/2016

RM po projednání
nesouhlasí
jako vlastník místní komunikace (chodníku) v ul. Ruská, před č. p. 15/177, Dubí 1
s vyhrazením parkování, a to 1 parkovacího místa pro paní Jarmilu Komárkovou, bytem XXX
s tím, že údržbu dopravního značení spojeného s vyhrazeným parkováním provádí žadatel na
vlastní náklady.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Taťána Skokánková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 176/16
Stanovení průzkumného území Cínovec III pro vyhledávání a průzkum výhradního
ložiska vyhrazených nerostů


844/31/2016

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
nemá námitky k žádosti Společnosti GEOMET s.r.o. o udělení průzkumného území Cínovec
III. pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska vyhrazených nerostů, z nichž je možno
vyrábět průmyslově kovy v souladu s § 3, odst.1 písm. c) zákona č. 44/1988 Sb. (Horní
zákon).
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 177/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou „Novostavba garáže s dílnou
a venkovním posezením, včetně oplocení“ na pozemcích p. č. 370/2 k. ú. Běhánky
a p. č. 272/14 k. ú. Drahůnky


845/31/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „Novostavba garáže s dílnou a venkovním posezením, včetně oplocení“ na
pozemcích p. č. 370/2 k. ú. Běhánky a p. č. 272/14 k. ú. Drahůnky (město Dubí sousedí se
stavbou pozemky p. č. 371 trvalý travní porost k. ú. Běhánky, p. č. 272/1, 272/4 oba ostatní
plocha, jiná plocha k. ú. Drahůnky).
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 178/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou „Stavební úpravy RD“
na pozemku p. č. 511 k. ú. Mstišov


846/31/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „Stavební úpravy RD“ na pozemku p. č. 511 k. ú. Mstišov (město Dubí sousedí se
stavbou pozemkem p. č. 506 lesní pozemek k. ú. Mstišov).
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 180/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Pozorka-kabelizace NN)


847/31/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Pozorka-kabelizace NN) do pozemků ve vlastnictví
města Dubí: p. č. 397/1, 251, 174/3, 174/2, 174/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 183 (zahrada), p. č. 182/1 (ostatní plocha, zeleň), p. č. 200, 143, 119, 140/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace), p.č.94 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 107, 99, 447/1, 447/13,
447/14, 447/15, 447/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 14/6, 14/7, 14/8 (ostatní
plocha, silnice), p. č. 424, 68 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 67/1 (ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha), p. č. 28 (ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 38/1 (ostatní
plocha, jiná plocha), p. č. 43/4 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 60/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), p. č. 391/2 (ostatní plocha, manipulační plocha, p. č. 433/2 (ostatní plocha,
dráha) a p. č. 433/3 (ostatní plocha, jiná plocha) vše k. ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací, správcem VO a
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č 190/2016/119. Po dokončení stavby vlastník kabelového
vedení, 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
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TO 181/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Ruská-výměna kabelu NN) do
pozemku p. č. 629/3 ostatní plocha, manipulační plocha k. ú. Dubí-Pozorka


848/31/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Ruská-výměna kabelu) do pozemku p. č. 629/3
ostatní plocha, manipulační plocha k. ú. Dubí-Pozorka. Investor po dokončení stavby požádá
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti.
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 182/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Smetanova, ppč. 526 – nové
OM) do pozemku p. č. 531 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí-Bystřice


849/31/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Smetanova, ppč. 526 – nové OM) do pozemku
p. č. 531 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí-Bystřice, 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: 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 183/16
Odkoupení pozemku p. č. 452 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 1.428 m2
k. ú. Mstišov


850/31/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit odkoupení pozemku p. č. 452 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře
1.428 m2 k. ú. Mstišov od Státního statku Jeneč s. p. v likvidaci Třanovského 622/11, 163 00
Praha 6, Řepy za cenu 14.280,- Kč. Návrh na vklad uhradí město Dubí.
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 184/16
Podání žádostí o bezúplatný převod pozemku p. č. 602/3 (orná půda) o výměře
62 m2 k. ú. Dubí-Bystřice (Státní pozemkový úřad), pozemku p. č. 408/4 (ostatní plocha,
jiná plocha) o výměře 119 m2 k. ú. Dubí-Pozorka (ÚZSVM) a podání žádosti o přímý
prodej pozemků p. č. 447/7 o výměře 13 m2 a p. č. 447/9 o výměře 2.547 m2 (oba ostatní
plocha, jiná plocha) (ÚZSVM) oba k. ú. Mstišov


851/31/2016

RM po projednání
a) doporučuje ZM
souhlasit s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 602/3 (orná půda) o výměře
62 m2 k. ú. Dubí-Bystřice, ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad.
b) doporučuje ZM
souhlasit s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 408/4 o výměře 119 m2
(ostatní plocha, jiná plocha) k. ú. Dubí-Pozorka, ve vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
c) doporučuje ZM
souhlasit s podáním žádosti o přímý prodej pozemků p. č. 447/7 o výměře 13 m 2 a p. č. 447/9
o výměře 2.547 m2 (oba ostatní plocha, jiná plocha) k. ú. Mstišov, ve vlastnictví ČR – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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 185/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 272/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře cca 1.000 m2 k. ú. Drahůnky


852/31/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 272/2 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře cca 1.000 m2 k. ú. Drahůnky.
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 186/16
Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 41/1 o výměře 13 m2 a 81 m2 a
pozemek p. č. 30/6 o výměře 337 m2 (oba ostatní plocha, neplodná půda) k. ú. Mstišov


853/31/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
1. schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 41/1 o výměře 81 m2 a pozemek
p. č. 30/6 o výměře 337 m2 (oba ostatní plocha, neplodná půda) k. ú. Mstišov
2. schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 41/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře 13 m2 k. ú. Mstišov.
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 187/16
Zveřejnění záměru prodat pozemek st. p. č. 58 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
287 m2 a p. č. 260 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 890 m2 k. ú.
Cínovec


854/31/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek st. p. č. 58 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 287 m2 a p. č. 260 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 890 m2 oba
k. ú. Cínovec (přesná výměra pozemku p. č. 260 bude dána na základě geodetického zaměření
místní komunikace).
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 188/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1173 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 99 m2 k. ú. Cínovec


855/31/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1173 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 99 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec.
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 189/16
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 24/2016 „Odkanalizování budovy Městské
policie v ul. Střední 154 v Dubí 3 – kanalizační přípojka splašková“.


856/31/2016

RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 o proplacení víceprací ve výši 42.238,- Kč bez DPH ke Smlouvě o dílo
č. 24/2016 „Odkanalizování budovy Městské policie v ul. Střední 154 v Dubí 3 – kanalizační
přípojka splašková“.
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 190/16
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 537/3 o výměře 192 m2 a p. č. 537/4 o výměře
24 m2 (oba trvalý travní porost) k. ú. Cínovec


857/31/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 537/3 o výměře 192 m2 a p. č. 537/4 o
výměře 24 m2 (oba trvalý travní porost) k. ú. Cínovec.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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Usnesení z 31. schůze Rady města Dubí

6. 9. 2016

TO 191/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 150/1 (trvalý travní porost) o výměře cca
1.500 m2, část pozemku p. č. 158 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca
57 m2, část pozemku p. č. 160/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 100 m2 a část
pozemku p. č. 164 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 1.830 m2 vše
k. ú. Cínovec


858/31/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 150/1 (trvalý travní porost) o výměře
cca 1.500 m2, pozemek p. č. 158 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 331 m 2,
pozemek p. č. 160/1 (trvalý travní porost) o výměře 1.325 m2 a část pozemku
p. č. 164 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 1.830 m2 vše k. ú. Cínovec.
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 192/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se zateplením domu a s přesahem
obvodového pláště – dům Střední čp. 6 Dubí-Pozorka


859/31/2016

RM po projednání
souhlasí
se zateplením domu Střední čp. 6 na pozemku p. č. 214 k. ú. Dubí-Pozorka a s přesahem
zateplení obvodového pláště o 6 cm na pozemek p. č. 201/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka ve vlastnictví města Dubí za předpokladu, že zateplení bude
začínat 0,5 m nad chodníkem.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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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 31. schůze Rady města Dubí

6. 9. 2016

TO 193/16
Výstavba nového veřejného osvětlení na Cínovci


860/31/2016

RM po projednání
nesouhlasí
s výstavbou veřejného osvětlení na příjezdové komunikaci k objektům čp. 33, 34, 52, 202,
219, k. ú. Cínovec.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

TO 195/16
Pronájem pozemku p. č. 305/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 6.255 m2
k. ú. Cínovec


861/31/2016

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem pozemku p. č. 305/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 6.255 m2
k. ú. Cínovec a s uzavřením nájemní smlouvy č. 193/2016 za účelem zřízení pastvy pro ovce
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadateli Ing. Markétou a Vilémem
Policarovými, bytem XXX za 0,50 Kč/m2 za rok.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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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 31. schůze Rady města Dubí

6. 9. 2016

TO 196/16
SK Dubí - žádost o nákup a instalaci basketbalového koše ve sportovním areálu
v ul. Sportovní 200, Dubí 2


862/31/2016

RM po projednání
souhlasí
s nákupem a instalací basketbalového koše ve sportovním areálu v ul. Sportovní 200, Dubí 2
s tím, že usazení a zabetonování bask. koše zajistí vlastními silami SK Dubí a nákup bask.
koše v ceně 12.720,-Kč vč. DPH zaplatí technický odbor po předložení faktury ze svého
rozpočtu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracoval a odpovídá: Zdeňka Mrvová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
TO 197/16
Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce


863/31/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
zastavení exekuce proti paní Renatě Kandrové a Michalu Kandrovi z důvodu jejich
nemajetnosti.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracoval a odpovídá: Lenka Slámová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
TO 198/16
Informace – zrušení zápisu v živnostenském rejstříku – ubytovací služby ve Sportovní
ul. 200 v Dubí 2


864/31/2016

RM po projednání
bere na vědomí
informaci o zrušení zápisu v živnostenském rejstříku pro ubytovací služby ve Sportovní ul.
200 v Dubí 2, které byly vedeny pod identifikačním číslem provozovny 1002215528.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a odpovídá: Zdeňka Mrvová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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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 31. schůze Rady města Dubí

6. 9. 2016

K bodu č. 3 – Informace o hospodaření města Dubí za 1. pololetí 2016
FO 50/16
Hospodaření města Dubí za 1. pololetí 2016


865/31/2016

RM po projednání:
bere na vědomí
předloženou informaci o hospodaření města Dubí za 1. pololetí 2016.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

K bodu č. 4 – Rozbor hospodaření MKZ za 1. pololetí 2016
MKZ 15/16
Rozbor hospodaření MKZ za 1. pololetí 2016


866/31/2016

RM po projednání:
bere na vědomí
rozbor hospodaření MKZ za I. pololetí 2016.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller
Termín: ihned
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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 31. schůze Rady města Dubí

6. 9. 2016

K bodu č. 5 – Různé
TAJ 4/16
Organizační změna


867/31/2016

RM po projednání:
1. souhlasí
se vznikem nového pracovního místa – úředník (přestupková agenda)
2. stanovuje
celkový počet zaměstnanců MěÚ s platností od 1. 10. 2016 na : 37
3. schvaluje
změnu č. 6 organizačního řádu Ř 01
4. ukládá
tajemníkovi MěÚ Mgr. Radku Kindlovi provést navrhovanou organizační změnu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá a odpovídá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: 1. 10. 2016

FO 51/16
Rozpočtové opatření č. 56/2016


868/31/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 56/2016 ve výši 30,60 tis. Kč – Navýšení rozpočtu na úhradu Platebního

výměru č. 12/2016 od ROP Severozápad na odvod za porušení rozpočtové kázně – odvod
uložen za neoprávněné zahrnutí výdaje do žádosti o platbu k projektu „Město Dubí – město
lázeňství a porcelánu – centrum východního Krušnohoří“.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

15

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
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6. 9. 2016

FO 52/16
Rozpočtové opatření č. 57/2016


869/31/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 57/2016 ve výši 120,81 tis. Kč – Navýšení rozpočtu na úhradu Platebního

výměru č. 111/2016 od ROP Severozápad na odvod za porušení rozpočtové kázně – odvod
uložen za porušení zásady transparentnosti při hodnocení nabídek k VZMR s názvem
„Zpracování marketingových studií k projektu „Město Dubí – město lázeňství a porcelánu –
centrum východního Krušnohoří“.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
FO 53/16
Rozpočtové opatření č. 58/2016


870/31/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 58/2016 ve výši 14,28 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ2 Technický odbor

na nákup pozemku p. č. 452 k. ú. Mstišov od Státního statku Jeneč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
FO 54/16
Rozpočtové opatření č. 59/2016


871/31/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 54/2016 ve výši 27,83 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 7 MKZ na

uspořádání výstavy „Horní města Krušných hor“ včetně výroby samostatného panelu Cínovec
s doplňkem města Dubí.
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
16

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 31. schůze Rady města Dubí

6. 9. 2016

OŠ 26/16
Navýšení odpisového plánu na rok 2016
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


872/31/2016

RM po projednání
schvaluje
navýšení odpisového plánu na rok 2016 o částku 9.183,- Kč u MATEŘSKÉ ŠKOLY
CIBULÁČEK, TOVÁNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.
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 27/16
Platové výměry ředitelů škol


873/31/2016

RM po projednání
bere na vědomí
úpravu platových výměrů ředitelům škol č. j. 1 – 7/2016 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. září 2016.
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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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 31. schůze Rady města Dubí
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OŠ 28/16
Žádost o byt č. 3 v Domě s pečovatelskou službou, Bílinská 141, Dubí 3


874/31/2016

RM po projednání
schvaluje
1. schvaluje
přidělení bytu č. 3
nar. XXX, bytem XXX

v Domě

s pečovatelskou

službou

paní

Blance

Urbancové,

2. ukládá
TO, odd. správy majetku města, uzavřít nájemní smlouvu na byt v Domě s pečovatelskou
službou s paní Blankou Urbancovou.
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 29/16
Neinvestiční dotace poskytovatelům sociálních služeb


875/31/2016

RM po projednání
bere na vědomí
informaci o změnách při poskytování neinvestičních dotací poskytovatelům sociálních služeb.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá, zpracovala a zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a
soc. věcí
Termín: ihned
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
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MKZ 17/16
Propagace: Horní města Krušných hor - výstava


876/31/2016

RM po projednání
souhlasí
s uspořádáním výstavy „Horní města Krušných hor“, včetně výroby samostatného panelu
Cínovec s doplňkem města Dubí, jehož Cínovec je součástí.
FORNIKA graphics
Gugo Šulc
Cena výstavy včetně výroby panelu: 27 830,00 Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

MKZ 18/16
Žádost o souhlas s bezúplatným převodem majetku


877/31/2016

RM po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným převodem majetku Města Dubí do vlastnictví ZÁKLADNÍ ŠKOLY
DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,
zastoupené paní ředitelkou Mgr. Soňou Kosovou
b) s vypracováním smlouvy o bezúplatném převodu majetku.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

V Dubí dne 6. 9. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
19

