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 34. schůze Rady města Dubí

8. 11. 2016

Usnesení
z 34. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 8. 11. 2016 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


931/34/2016

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Zpráva o počtu dětí a žáků ve školním roce 2016/2017
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


932/34/2016

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 222/16
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 187/2016 „Výstavba autobusového zálivu
v ulici Střední v Dubí 3“


933/34/2016

RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 o proplacení víceprací ve výši 14.229,-Kč bez DPH ke Smlouvě o dílo
č. 187/2016 „Výstavba autobusového zálivu v ulici Střední v Dubí 3“.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zdeňka Mrvová
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned
1

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 34. schůze Rady města Dubí

8. 11. 2016

TO 223/16
Smlouva o umístění zařízení – svítidel a vrchního vedení VO na energetických stožárech
společnosti ČEZ Distribuce a. s. v ul. Dubská


934/34/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy č. 227/2016 o umístění zařízení se společností ČEZ Distribuce a. s. ve
věci umístění svítidel a vrchního vedení veřejného osvětlení na energetických stožárech
v ul. Dubská.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracoval a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Bc. Lukáš Jačka
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned

TO 224/16
Žádost o souhlas vlastníka sousední nemovitosti se stavbou „Stavební úpravy čelní
fasády objektu Střední 221, Dubí“ na pozemku p.č.361 k.ú.Dubí - Pozorka
 935/34/2016
RM po projednání
souhlasí
se stavbou „Stavební úpravy čelní fasády objektu Střední 221, Dubí“ na pozemku p.č.361
k.ú.Dubí-Pozorka (město Dubí sousedí pozemkem p.č. 201/1 k.ú. Dubí-Pozorka).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Alena Matějková
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned

2

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 34. schůze Rady města Dubí

8. 11. 2016

TO 225/16
Zveřejnění záměru pronajmout (prodat) část pozemku p.č.391/1 (trvalý travní porost)
o výměře cca 7.200 m2, popřípadě cca 10.030 m2 k.ú.Dubí-Pozorka


936/34/2016

RM po projednání
a) nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 391/1 (trvalý travní porost) k.ú. DubíPozorka,
b) nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 391/1 (trvalý travní porost) k.ú. DubíPozorka.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Alena Matějková
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned

TO 226/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 485 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 10 m2 k.ú. Mstišov


937/34/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 485 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 10 m2 k.ú. Mstišov.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Alena Matějková
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned

3

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 34. schůze Rady města Dubí

8. 11. 2016

TO 227/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 416 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 138 m2 k.ú. Mstišov


938/34/2016

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 416 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 138 m2 k.ú. Mstišov.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Alena Matějková
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned

TO 228/16
Žádost o souhlas s umístěním komunikací a inženýrských sítí stavby „Vilová čtvrť
Sportovní II“ a žádost o provedení stavebních prací na pozemku p.č. 359/1 k.ú. Běhánky


939/34/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním komunikací a inženýrských sítí stavby „Vilová čtvrť Sportovní II“, s provedením
stavebních prací (zpevnění) části komunikace na pozemku p.č. 359/1 k.ú. Běhánky
a s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby č. 228/2016.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Alena Matějková
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
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 34. schůze Rady města Dubí

8. 11. 2016

TO 229/16
Nabídka bezúplatného převodu pozemků p.č. 688/2, 704/2, 716/2 k.ú. Dubí-Pozorka
 940/34/2016
RM po projednání
doporučuje ZM
schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 688/2, 704/2, 716/2 k.ú. Dubí-Pozorka od Obce
Újezdeček, náměstí Boženy Němcové 2/1, 415 01 Újezdeček.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Alena Matějková
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned

TO 230/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí, souhlas sousedního vlastníka
nemovitostí se stavbou RD, oplocení na pozemcích p.č. 117/10 a p.č 118/4 k.ú. Dubí u
Teplic a zřízení sjezdu na pozemek p.č. 117/4 k.ú. Dubí u Teplic


941/34/2016

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu a oplocení na pozemcích p.č. 117/10 a p.č. 118/4 k.ú. Dubí u
Teplic,
b) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (Vodovodní, kanalizační plynová přípojka) do pozemků
p.č. 117/4, 148/1 oba ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Dubí u Teplic, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Po dokončení stavby
požádá vlastník vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti, a to na základě skutečného zaměření,
c) nesouhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p.č. 117/10 k.ú. Dubí u Teplic na
pozemek p.č. 117/4 k.ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s platnými zákony a na náklady
stavebníka,
d) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p.č. 117/10 k.ú. Dubí u Teplic na
pozemek p.č. 120/1 k.ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s platnými zákony a na náklady
stavebníka.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

(celkový počet 7/7)

nehlasoval: 0

Alena Matějková
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
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 34. schůze Rady města Dubí

8. 11. 2016

TO 231/16
Vyjádření ke kolaudačnímu řízení stavby „Dopravní a technická infrastruktura pro
3 RD Mstišov – Pod Lesem“ – „Obslužná komunikace“


942/34/2016

RM po projednání
nesouhlasí
s vydáním kolaudačního souhlasu stavby „Dopravní a technická infrastruktura pro 3 RD
Mstišov – Pod Lesem“ – „Obslužná komunikace“, neboť není provedena v souladu
s vydaným stavebním povolením MgM Teplice, odborem dopravy a ŽP
č.j.: ODŽP/053128/13/Ro/stavpov ze dne 21. 5. 2013.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Taťána Skokánková
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned
TO 232/16

Zpracování studie – vodovodní a kanalizační síť v Dubí


943/34/2016

RM po projednání
souhlasí
se zpracováním studie na posouzení vodovodní a kanalizační sítě v Dubí s tím, že studii
zpracují Severočeské vodovody a kanalizace a s., Přítkovská 1689, Teplice za nabídkovou
cenu 175.450,- Kč s DPH s termínem dodání 31. 5. 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zdeňka Mrvová
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned
TO 233/16

Monolit na Cínovci – rekonstrukce
 944/34/2016
RM po projednání
souhlasí
s rekonstrukcí monolitu na Cínovci dle předloženého návrhu za cenu 60.863,- Kč s DPH
s tím, že celá akce bude hrazena z rozpočtu technického odboru MěÚ.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zdeňka Mrvová
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned
6

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 34. schůze Rady města Dubí

8. 11. 2016

TO 234/16
Majetkové vypořádání místní komunikace k.ú.Cínovec
 945/34/2016
RM po projednání
doporučuje ZM
schválit majetkové vypořádání komunikace na pozemcích p.č. 248/14, 329/1 a p.č. 329/5 k.ú.
Cínovec ve vlastnictví JUDr. Pavla Zdvořáčka podáním žádosti o odkoupení těchto částí
pozemků, popřípadě jejich adekvátní směnu.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Alena Matějková
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned

TO 235/16
Žádost o povolení umístění antény k připojení internetu na střechu domu Mírová 300/25A,
Dubí 3



946/34/2016

RM po projednání
nesouhlasí
s umístěním antény sloužící k připojení internetu na střechu domu Mírová 300/25A, Dubí 3
s vyvrtáním otvoru pro kabel do stropu.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Lenka Slámová
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned

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 34. schůze Rady města Dubí

8. 11. 2016

TO 236/16
Zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 373/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 184 m2, p.č. 373/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 25 m2 a p.č.
381/4 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 1.249 m2 k.ú. Mstišov


947/34/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 373/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 184 m2, p.č. 373/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 25 m2 a p.č. 381/4
(ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 1.249 m2 k.ú. Mstišov
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 1

(celkový počet 7/7)

Alena Matějková
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned

TO 237/16
Odkoupení pozemku p.č. 4569/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 289 m2
k.ú. Teplice – akceptace ceny
 948/34/2016
RM po projednání
doporučuje ZM
akceptovat navrhovanou kupní cenu pozemku p.č. 4569/8 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 289 m2 k.ú. Teplice ve výši 62.000,- Kč (prodávající ČR – Správa
železniční dopravní cesty, státní organice)
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Alena Matějková
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
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 34. schůze Rady města Dubí

8. 11. 2016

TO 238/16
Trojstranná smlouva na nájem pozemků p.č. 665/7 o výměře 186 m , p.č. 665/8 o výměře
42 m2, p.č. 665/9 o výměře 1.083 m2, p.č. 665/10 o výměře 67 m2 (vše ostatní plocha,
neplodná půda), p.č. 665/13 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 16 m2, p.č. 665/14
(ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 143 m2, p.č. 665/15 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 38 m2 vše k.ú. Dubí-Bystřice a p.č. 452/11 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 11 m2 k.ú. Dubí u Teplic
2



949/34/2016

RM po projednání
schvaluje
uzavřít trojstrannou smlouvu č. 231/2016/7126 na nájem pozemků p.č. 665/7 o výměře 186
m2, p.č. 665/8 o výměře 42 m2, p.č. 665/9 o výměře 1.083 m2, p.č. 665/10 o výměře 67 m2
(vše ostatní plocha, neplodná půda), p.č. 665/13 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 16 m2,
p.č. 665/14 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 143 m2, p.č. 665/15 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 38 m2 vše k.ú. Dubí-Bystřice a p.č. 452/11 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře 11 m2 k.ú. Dubí u Teplic se společností OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova
1638/18 a UNIPETROL RPA, s.r.o. Záluží 1, 436 70 Litvínov.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Alena Matějková
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned

TO 239/16
Návrh na výpověď z nájmu bytu č.1 v budově školy, Tovární 110, Dubí 2


950/34/2016

Rada města po projednání
souhlasí
s výpovědí z nájmu bytu č.1 v budově školy, Tovární 110, Dubí 2, z důvodu využití prostor
bytu pro potřeby školy.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a zodpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Lenka Slámová
Ing. Lukáš Panchartek
ihned

9

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 34. schůze Rady města Dubí

8. 11. 2016

TO 240/16
Žádost o povolení pořádání akce „Bystřický jarmárek“ v areálu „Rudolfky“,
Sportovní 200, Dubí 2


951/34/2016

RM po projednání
souhlasí
s konáním akce „Bystřický jarmárek“ dne 26. listopadu 2016 v areálu Rudolfka,
Sportovní 200, Dubí 2.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Taťána Skokánková
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned

TO 241/16
Jmenovitá investiční akce „Oprava vozovky u objektu PČR, Krušnohorská 124 v Dubí“.


952/34/2016

RM po projednání
a)souhlasí
s opravou komunikace včetně odvodnění celého prostoru před budovou PČR v Dubí 1,
Krušnohorská 124 s tím, že celá akce bude financována z rozpočtu technického odboru.
b) souhlasí
s přímým zadáním akce f. TELKONT s.r.o. U Pivovaru 136. 415 01 Teplice
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zdeňka Mrvová
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned

10

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 34. schůze Rady města Dubí

8. 11. 2016

TO 242/16
Stavební úpravy nebytového prostoru – hobby prodejna – v čp.41, ul.Krušnohorská
v Dubí 1.


953/34/2016

RM po projednání
souhlasí
s provedením stavebních úprav nebytového prostoru v čp.41, ul.Krušnohorská v Dubí 1
(hobby prodejna).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a odpovídá:
Předkládá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zdeňka Mrvová
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned

K bodu č. 3 – Zpráva o počtu dětí a žáků ve školním roce 2016/2017
OŠ 40/16
Zpráva o počtu dětí a žáků ve školním roce 2016/2017


954/34/2016

RM po projednání
bere na vědomí
zprávu o počtu dětí a žáků ve školním roce 2016/2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá a zodpovídá:
Zpracovala:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
ihned
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K bodu č. 4 - Různé
OŠ 41/16
Navýšení odpisového plánu na rok 2016
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


955/34/2016

RM po projednání
schvaluje
navýšení odpisového plánu na rok 2016 o částku 2.478,- Kč u MATEŘSKÉ ŠKOLY
CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá a zodpovídá:
Zpracovala:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
ihned

OŠ 42/16
Žádost o souhlas zřizovatele
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


956/34/2016

RM po projednání
souhlasí
se zapojením ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE do projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování“.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá a zodpovídá:
Zpracovala:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
ihned
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OŠ 43/16
Žádost o byty č. 1 a č. 10 v Domě s pečovatelskou službou, Bílinská 141, Dubí 3


957/34/2016

RM po projednání
1. schvaluje
přidělení bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou:
A) paní Darině Havířové, nar. XXX, bytem XXX

přidělení bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou službou:
B) panu Jiřímu Šírovi, nar. XXX, bytem XXX

2. neschvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou:
C) panu Milanu Jarešovi, nar. XXX, bytem XXX
3. ukládá
TO, odd.správy majetku města, uzavřít nájemní smlouvu na byt v Domě s pečovatelskou
službou s:
A) paní Darinou Havířovou
B) panem Jiřím Šírem

Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá a zodpovídá:
Zpracovala:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
ihned

FO 63/16
Rozpočtové opatření č. 68/2016


958/34/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 68/2016 Úprava rozpočtu ORJ 2 Technický odbor – přesun z neinvestiční

položky na investiční – jedná se o změnu závazného ukazatele bez vlivu na výši příjmů a
výdajů.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala, odpovídá a předkládá:
Projednáno s:
Termín:

(celkový počet 7/7)

Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned
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FO 64/16
Rozpočtové opatření č. 69/2016


959/34/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 69/2016 ve výši 12 tis. Kč – Finanční příspěvek ve výši 12 tis. Kč na nákup
sportovních víceúčelových dresů pro žáky ZŠ Dubí 1, včetně změny závazných ukazatelů.

Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a předkládá:
Odpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Ing. Markéta Beránková,vedoucí FO
Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
ihned

FO 65/16
Rozpočtové opatření č. 70/2016


960/34/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 70/2016 ve výši 12 tis. Kč – Finanční příspěvek ve výši 12 tis. Kč na nákup
sportovních víceúčelových dresů pro žáky ZŠ Dubí 2, včetně změny závazných ukazatelů.

Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracovala a předkládá:
Odpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
ihned
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FO 66/16
Rozpočtové opatření č. 71/2016


961/34/2016

RM po projednání:
schvaluje
1) předfinancování projektu z OPVVV „Zlepšování kvality vzdělávání v ZŠ Dubí 2“ ve výši
25.000,- Kč,
2) rozpočtové opatření č. 71/2016 ve výši 25 tis. Kč – Předfinancování projektu z OPVVV
„Zlepšování kvality vzdělávání v ZŠ Dubí 2“ registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/16_022/0000984 - včetně změny závazných ukazatelů.
proti: 0

Pro: 7

zdržel: 0

Zpracovala a předkládá:
Odpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
ihned

FO 67/16
Rozpočtové opatření č. 72/2016


962/34/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 72/2016 ve výši 261 tis. Kč - Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor na rekonstrukci nebytového prostoru Krušnohorská 41 („Hobby prodejna“).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala, odpovídá a předkládá:
Projednáno s:
Termín:

(celkový počet 7/7)

Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
ihned
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Tajemník 5/16
Řešení elektronické výměny dat na CLOUDU HSC
 963/34/2016
RM po projednání:
A)souhlasí
s poskytnutím finančních prostředků ve výši 6474,-Kč s DPH pro zajištění řešení elektronické
výměny dat na CLOUDU HSC pro Město Dubí,
B)souhlasí
s předloženou cenovou nabídkou leteckého snímkování,
C)ukládá
tajemníkovi zajistit zprovoznění cloudového úložiště pro potřeby členů RM.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Zpracoval a předkládá:
Odpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Mgr. Radek Kindl, tajemník
Mgr. Radek Kindl, tajemník
1.12.2016

STAR 31/16
Žádost o projednání stížnosti
 964/34/2016
RM po projednání
1. bere na vědomí
žádost o projednání stížnosti zaslanou e-mailem,
2. souhlasí
s výsledkem rozhodnutí výběrové komise ve veřejné výzvě na pracovníka odboru
vnitřních věcí – přestupková agenda ze dne 10. 10. 2016.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Předkládá : Ing. Petr Pípal, starosta
Odpovídá : Ing. Petr Pípal, starosta
Termín:
ihned

TO 243/16
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Žádost TJ TK Dubí o schválení jedné tréninkové hodiny týdně v tělocvičně v Dubí 1 v zimním
období.



965/34/2016

Rada města po projednání
nesouhlasí
pro TJ TK Dubí s jednou tréninkovou hodinou v tělocvičně v Dubí 1 v zimním období pro
děti, začínající s tenisem.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

Předkládá:
Zpracovala a zodpovídá:
Termín:

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Ing. Lukáš Panchartek
Lenka Slámová
ihned

V Dubí dne 8. 11. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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