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27. 9. 2016

Usnesení
z 32. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 27. 9. 2016 na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


878/32/2016

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Program Adventních koncertů 2016
4. Plán zimní údržby 2016/2017
5. Různé
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


879/32/2016

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 200/16
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 419 o výměře 1.675 m , p. č. 426/1 o výměře
3.012 m2 (oba ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 427 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 487 m2 a p. č. 428 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře
268 m2 vše k. ú. Mstišov
2



880/32/2016

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 419 o výměře 1.675 m2 k. ú. Mstišov
b) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 419 o výměře 1.675 m2, p. č. 426/1 o výměře
3.012 m2 (oba ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 427 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 487 m2 a p. č. 428 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 268 m2 vše
k. ú. Mstišov
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

TO 201/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou „Novostavba RD, oplocení,
sezení s grilem, kryté stání“ na pozemcích p. č. 272/15 a p. č. 272/22 k. ú. Drahůnky,
včetně přesahu požárně nebezpečného prostoru na pozemek p. č. 272/1 k. ú. Drahůnky


881/32/2016

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou „Novostavba RD, oplocení, sezení s grilem, kryté stání“ na pozemcích p. č. 272/15
a p. č. 272/22 oba k. ú. Drahůnky (město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 272/1
a p. č. 272/4 oba ostatní plocha, jiná plocha k. ú. Drahůnky)
b) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p. č. 272/1 k. ú. Drahůnky.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2
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TO 202/16
Pronájem bytu č. 4 (1+3) – Mírová 300/25A, Dubí 3


882/32/2016

RM po projednání
a) souhlasí
s pronájmem bytu č. 4 (1+3) v Mírové 300/25A, Dubí 3
b) ukládá
Technickému odboru uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem č. 5 p. Františkem Janouchem,
bytem XXX.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

TO 203/16
Doplnění žádosti o souhlas s umístěním inženýrských sítí (Vodovodní přípojka
k pozemku p. č. 526 k. ú. Dubí-Bystřice) do pozemku p. č. 531 ostatní plocha, ostatní
komunikace k. ú. Dubí-Bystřice


883/32/2016

RM po projednání
nesouhlasí
s umístěním vodoměrné šachty vodovodní přípojky k pozemku p. č. 526 k. ú. Dubí-Bystřice
do pozemku p. č. 531 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 204/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 817/1 (trvalý travní porost) o výměře cca
940 m2 nebo část pozemku p. č. 817/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 1750 m2 vše
k. ú. Dubí u Teplic


884/32/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 817/1 (trvalý travní porost) o výměře
cca 1.750 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

TO 205/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 136/2 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře cca 600 m2 k. ú. Mstišov


885/32/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 136/2 (ostatní plocha, manipulační
plocha) o výměře cca 600 m2 k. ú. Mstišov.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 206/16
Žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-4004650 TP_Dubí, Ruská-výměna kabelu
NN


886/32/2016

RM po projednání
odkládá
předložený materiál
a) o umístění pojistkové skříně SR 6 na pozemek p. č. 629/3 ostatní plocha, manipulační
plocha k. ú. Dubí-Pozorka
b) o umístění pojistkové skříně SR 6 na pozemek p. č. 629/3 ostatní plocha, manipulační
plocha k. ú. Dubí-Pozorka v rámci akce TP_Dubí, Ruská-výměna kabelu a s uzavřením
předložené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o
právu provést stavbu č. IE-12-4004650 TP_Dubí, Ruská-výměna kabelu NN.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

TO 207/16
Nařízení města Dubí o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti
chodníků a místních komunikací na území města Dubí v zimním období


887/32/2016

RM po projednání
vydává
Nařízení města Dubí o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti chodníků
a místních komunikací na území města Dubí v zimním období.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 5/7)

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Daniela Herinková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 208/16
Nařízení města Dubí o vymezení místních komunikací, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí


888/32/2016

RM po projednání
vydává
Nařízení města Dubí č. 2/2016 o vymezení místních komunikací, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala a odpovídá: Daniela Herinková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

TO 209/16
Žádost o souhlas sousedního vlastníka nemovitostí se stavbou nového sedlového
zastřešení domů č. p. 514, 515 v ul. Tovární


889/32/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou sedlového zastřešení domů čp. 514, 515 v Tovární ulici za předpokladu, že
dešťové vody nebudou svedeny na pozemky ve vlastnictví Města Dubí.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 210/16
Zveřejnění záměru směnit pozemek p. č. 361/2 (orná půda) o výměře 33 m2, část
pozemku p. č. 364/5 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 33 m2 - díl „j“ a část
pozemku p. č. 365/2 (orná půda) o výměře 60 m2 - díl „b“ vše k. ú. Mstišov za část
pozemku p. č. 363/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 0,34 m2 – díl „h“, část
pozemku p. č. 364/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 67 m2 – díl „f“ a část
pozemku p. č. 365/1 (orná půda) o výměře 59 m2 – díl „d“ vše k. ú. Mstišov


890/32/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru směnit pozemek p. č. 361/2 (orná půda) o výměře 33 m 2, část
pozemku p. č. 364/5 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 33 m2 - díl „j“ a část pozemku
p. č. 365/2 (orná půda) o výměře 60 m2 - díl „b“ vše k. ú. Mstišov za část pozemku p. č. 363/1
(ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 0,34 m2 – díl „h“, část pozemku p. č. 364/1 (ostatní
plocha, neplodná půda) o výměře 67 m2 – díl „f“ a část pozemku p. č. 365/1 (orná půda) o
výměře 59 m2 – díl „d“ vše k. ú. Mstišov ve vlastnictví paní Marty Pípalové, K Emance 300,
417 03 Dubí.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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

K bodu č. 3 – Program Adventních koncertů 2016
MKZ 19/16
Program Adventních koncertů 2016


891/32/2016

RM po projednání
bere na vědomí
program Adventních koncertů 2016.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta města Dubí
Termín: ihned
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K bodu č. 4 – Plán zimní údržby 2016/2017

TO 199/16
Plán zimní údržby místních komunikací města Dubí


892/32/2016

RM po projednání
schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací města Dubí.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala a odpovídá: Daniela Herinková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: 1. 11. 2016

K bodu č. 5 – Různé
SD 12/16
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě v rámci akce „Komunitní centrum Dubí“


893/32/2016

RM po projednání:
schvaluje
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě v rámci akce „Komunitní centrum Dubí“.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned

8

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 32. schůze Rady města Dubí

27. 9. 2016

OŠ 30/16
Žádost o souhlas s pořízením majetku
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


894/32/2016

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
majetku do školní kuchyně v celkové částce do 25.000,- Kč z rezervního fondu školy.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 5/7)

nehlasoval: 0

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

OŠ 31/16
Navýšení odpisových plánů na rok 2016


895/32/2016

RM po projednání
schvaluje
navýšení odpisových plánů na rok 2016:
u MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE o částku 4.448,- Kč
u Mateřské školy U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236 o částku 1.861,- Kč
u ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE o částku 8.172,- Kč
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

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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OŠ 32/16
Žádost o souhlas s pořízením majetku
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


896/32/2016

RM po projednání
1. souhlasí
v souladu s článkem VII., části A., odst. 1 a 2 zřizovací listiny ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2,
TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s pořízením
interaktivní tabule pro 1. stupeň ZŠ v celkové částce 102.305,50 Kč z investičního fondu
školy
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2016 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORAGANIZACE ve
smyslu povolení dotací na investice.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá a zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
OŠ 33/16
Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách základní školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


897/32/2016

RM po projednání
povoluje
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách základní školy v souladu s ustanovením § 23
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v pl. zn., a s ustanovením § 4 odst. 7 vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, v pl. zn., pro školní rok 2016/2017
ZÁKLADNÍ ŠKOLE DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACI
do počtu 32 žáků na třídu.
Výjimka z počtu žáků se povoluje za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá a zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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OŠ 34/16
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2017


898/32/2016

RM po projednání
1. souhlasí
s podáním žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce
pro rok 2017
2. doporučuje
souhlasit s podáním žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora
terénní práce pro rok 2017
3. doporučuje
podílet se na minimální spoluúčasti ve výši 15 %
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá a zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

FO 55/16
Rozpočtové opatření č. 62/2016


899/32/2016

RM po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 62/2016 ve výši 65,39 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor

na zhotovení pamětní desky do Kostela Panny Marie.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá, zodpovídá a zpracovala: : Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
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 32. schůze Rady města Dubí

27. 9. 2016

FO 56/16
Rozpočtové opatření č. 63/2016


900/32/2016

RM po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 63/2016 ve výši 120 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 7 MKZ –
ubytování, strava a tlumočení pro delegaci z Benátek a Německa u příležitosti 110. výročí
posvěcení kostela Panny Marie v Dubí v celkové výši 120.000,- Kč.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Předkládá, zodpovídá a zpracovala: : Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

MKZ 20/16
Navýšení rozpočtu MKZ paragraf 3319
Slavnost u příležitosti 110. výročí posvěcení kostela Panny Marie v Dubí


901/32/2016

RM po projednání
souhlasí
s navýšením rozpočtu MKZ ve výši 120 tis. Kč.

Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/7)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr pípal, starosta
Termín: ihned

V Dubí dne 27. 9. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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