Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 44. schůze Rady města Dubí

16. 05. 2017

Usnesení
ze 44. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 16. 05. 2017 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


1161/44/2017

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Vyhodnocení zimní údržby 10/16 – 4/17
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


1162/44/2017

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 76/17
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „IP-124005390/001 TP Dubí-Mstišov, u Dvojhradí 421“


1163/44/2017

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu č. 169/2017/2224 na pozemcích
p. č. 487/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) a p. č. 240/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) k. ú. Mstišov (stavba IP-12-4005390/001 TP Dubí-Mstišov, u Dvojhradí 421).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 77/17
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „IP-124005999/VB/001 TP_Dubí, Mstišov, ppč 204/7 –nové OM“


1164/44/2017

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 170/2017/2225 na pozemku
p. č. 476/33 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Mstišov (stavba IP-124005999/VB/001 TP_Dubí, Mstišov, ppč 204/7-nové OM).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 TO 78/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti do pozemku p. č. 11 k. ú. Běhánky
(TP_Dubí, Běhánky, Dlouhá - nová OM)


1165/44/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP_Dubí, Běhánky, Dlouhá - nová OM) do pozemku p. č. 11
(ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky, a to v souladu s vyjádřením Technického
odboru k zásahům do místních komunikací ze dne 21.10.2015 a uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. 172/2017/133. Po dokončení stavby vlastník kabelového vedení 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

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 79/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na akci „TP_Dubí, Bystřice – kabelizace
NN, II. Část“


1166/44/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP_Dubí, Bystřice – kabelizace NN, II. část) do pozemků p. č. 11,
31, 126/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky, do pozemků p. č. 33, 48, 61/1,
109/1, 137 a p. č. 282 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Drahůnky, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. 173/2017/134. Po dokončení stavby vlastník kabelového vedení 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

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 80/17
Souhlas s úpravou části pozemku p. č. 332/2 k. ú. Běhánky a návrh na uzavření Smlouvy
o budoucí darovací smlouvě pozemku p. č. 331/1 k. ú. Běhánky a Smlouvy o budoucí
darovací smlouvě pozemku p. č. 332/1 k. ú. Běhánky, včetně komunikací a VO na těchto
pozemcích


1167/44/2017

RM po projednání
a) schvaluje
realizaci veřejné zeleně na části pozemku Města Dubí p. č. 332/2 (trvalý travní porost)
k. ú. Běhánky v rámci akce „Vilová čtvrť Sportovní, k. ú. Běhánky, 2. etapa“
b) doporučuje ZM
uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě č. 174/2017 na pozemek p. č. 331/1
k. ú. Běhánky, včetně místní komunikace a související technické infrastruktury realizované
v rámci akce „Vilová čtvrť Sportovní, k. ú. Běhánky 1. etapa“ s panem Š. K., bytem XXX a
manželi J. aj. S., bytem XXX
c) doporučuje ZM
uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě č. 175/2016 na část pozemku p. č. 332/1
k. ú. Běhánky, včetně místní komunikace a související technické infrastruktury realizovanou
v rámci akce „Vilová čtvrť Sportovní, k. ú. Běhánky 2. etapa“ na pozemku p. č. 332/1
k. ú. Běhánky s paní P. B., bytem XXX, panem Š. K., bytem XXX a manželi J. a J. S., bytem
XXX.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 82/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti do pozemku p. č. 43 k. ú. Běhánky
(TP_Dubí, Bystřice-kabelizace NN, I. část)


1168/44/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP_Dubí, Bystřice – kabelizace NN, I. část) do pozemku p. č. 43
(zastavěná plocha, nádvoří) k. ú. Běhánky a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. 176/2017/135. Po
dokončení stavby vlastník kabelového vedení 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: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 2 TO 83/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí kanalizačního řadu do pozemků p. č. 120/1
a 148/1 k. ú. Dubí u Teplic


1169/44/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (kanalizační řad DN 300 a pouze 2 ks kanalizačních šachet) do
pozemků p. č. 120/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 148/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) k. ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům
do místních komunikací ze dne 07.02.2017 a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
č. 177/2017. Po dokončení stavby vlastník kanalizačního řadu požádá o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene, a to na základě skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene
bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2

TO 84/17

Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 481/1 k. ú. Cínovec


1170/44/2017

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 481/1 (trvalý travní porost) o výměře 2.003 m 2
k. ú. Cínovec.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2

TO 85/17

Pronájem části pozemku p. č. 459/1 k. ú. Cínovec


1171/44/2017

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 459/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2.650 m2
k. ú. Cínovec a s uzavřením nájemní smlouvy za účelem zřízení pastvy pro ovce na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadateli manželi Ing. M. P., bytem XXX a V. P.,
bytem XXX za cenu 0,50 Kč/m2/rok.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

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

Stránka 6 z 16

(celkový počet 7/7)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 44. schůze Rady města Dubí

16. 05. 2017

RM 2

TO 86/17

Pronájem pozemku p. č. 62/1 k. ú. Mstišov


1172/44/2017

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem pozemku p. č. 62/1 (trvalý travní porost) o výměře 11.080 m2
k. ú. Mstišov a s uzavřením nájemní smlouvy za účelem zřízení pastvy pro 5 koní na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadateli manželi I. a J. V., bytem XXX za cenu
1,- Kč/m2/rok.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2

TO 87/17

Pronájem části pozemku p. č. 476/33 k. ú. Mstišov


1173/44/2017

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 476/33 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
135 m2 k. ú. Mstišov a s uzavřením nájemní smlouvy za účelem zajištění přístupu na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadateli manželi A. a I. P., bytem XXX za cenu
1,50 Kč/m2/rok.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2

TO 88/17

Souhlas s oplocením pozemku p. č. 209/7 k. ú. Mstišov


1174/44/2017

RM po projednání
schvaluje
stavbu oplocení pozemku p. č. 209/7 k. ú. Mstišov (oplocení sousedí s pozemkem
ve vlastnictví města Dubí p. č. 214/1 k. ú. Mstišov).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2

TO 89/17

Pronájem pozemků p. č. 1201/1 a p. č. 1202/1 k. ú. Dubí u Teplic


1175/44/2017

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem pozemků p. č. 1201/1 (trvalý travní porost) o výměře 1.082 m2 a p. č. 1202/1
(zahrada) o výměře 1.215 m2 k. ú. Dubí u Teplic a s uzavřením nájemní smlouvy na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadatelkou Bc. L. V., bytem XXX za účelem
zahrádkářské činnosti za cenu do 400 m2 1,50 Kč/m2/rok, nad 400 m2 3,- Kč/m2/rok.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 90/17
Bezúplatný převod části pozemku p. č. 525/2 a pozemku p. č. 549 oba k. ú. Dubí u Teplic


1176/44/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 525/2 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře 85 m2 dle GP č. 1286-464/2016 a pozemku p. č. 549 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 1.017 m2 oba k. ú. Dubí u Teplic 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. 4/17/4120, včetně její doložky
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 TO 92/17
Souhlas se stavbou RD, umístění inženýrských sítí (vodovod, plynovod, VO, TV +
internet), komunikací a připojení komunikace na místní komunikaci v lokalitě
Barborka sever


1177/44/2017

RM po projednání
a) schvaluje
stavbu 45 RD v lokalitě Barborka sever (stavba sousedí s pozemky ve vlastnictví města Dubí)
b) schvaluje
umístění inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, VO, TV + internet) do pozemků
p. č. 251 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 408/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), p. č. 408/2 (ostatní plocha, jiná plocha), p. č. 408/5 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka a p. č. 451/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 458/1
(ostatní plocha, manipulační plocha) a p. č. 460 (ostatní plocha, zeleň) k. ú. Mstišov, a to
v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření
Smlouvy o právu provést stavbu č. 188/2017. Po dokončení stavby vlastník inženýrských sítí
požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, a to na základě skutečného zaměření.
Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
c) schvaluje
umístění místních komunikací na pozemcích ve vlastnictví města Dubí p. č. 408/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace), p. č. 408/2 (ostatní plocha, jiná plocha), p. č. 408/5 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka a p. č. 451/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), p. č. 458/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) a p. č. 460 (ostatní plocha,
zeleň) k. ú. Mstišov
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d) schvaluje
připojení nové asfaltové komunikace na pozemek p. č. 251 k. ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu
s platnými zákony a na náklady stavebníka.
e) schvaluje
umístění inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, VO, TV + internet) a místní
komunikace na pozemku p. č. 602/3 k. ú. Dubí-Bystřice, a to jako budoucí vlastník (dne
10. 05. 2017 podepsána smlouva o bezúplatném převodu pozemku z Pozemkového úřadu).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

K bodu č. 3 - Různé
RM 3

FO 23/17

Rozpočtové opatření č. 23/2017


1178/44/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 23/2017 ve výši 42,90 tis. Kč – rozdělení výtěžků z reprezentačního
plesu a maškarních bálů příspěvkovým organizacím města Dubí, včetně změny závazných
ukazatelů
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 31. 5. 2017
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zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 44. schůze Rady města Dubí

16. 05. 2017

RM 3

FO 24/17

Rozpočtové opatření č. 24/2017


1179/44/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 24/2017 ve výši 170 tis. Kč – PD rekonstrukce chodníků včetně VO –
ul. Ruská
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 31. 5. 2017

RM 3

FO 25/17

Rozpočtové opatření č. 25/2017


1180/44/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 25/2017 ve výši 152,74 tis. Kč – oplocení části pozemku p. č. 504/1,
k. ú. Dubí – Pozorka
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 31. 5. 2017
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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 ze 44. schůze Rady města Dubí

16. 05. 2017

RM 3

FO 26/17

Zajištění výběrového řízení na pojištění majetku a odpovědnosti


1181/44/2017

RM po projednání:
souhlasí
a) se zajištěním výběrového řízení na pojištění veškerého majetku a odpovědnosti spol.
I.P. trust, a.s.,
b) s předložením přiložených podkladů doporučeným pojišťovnám.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: květen 2017

RM 3 MKZ 9/17
Žádost o pronájem nebytového prostoru (14 m2) v objektu Lidového domu, Sadová 192,
417 03 Dubí 3


1182/44/2017

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem nebytového prostoru (14 m2) v objektu Lidového domu a ukládá MKZ uzavřít
nájemní smlouvu s žadatelkou JUDr. M. V., předsedkyní SOOD, Na Poříčí 1041/12, 110 00
Praha.
Prostor bude pronajat bezplatně.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí
Termín: ihned
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(celkový počet 7/7)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 44. schůze Rady města Dubí

16. 05. 2017

RM 3 OŠ 12/17
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2017


1183/44/2017

RM po projednání
souhlasí
s přidělením individuálních dotací pro rok 2017 v celkové výši 42.900,- Kč dle předloženého
návrhu.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 OŠ 13/17
Souhlas s podáním žádostí o dotaci a s realizací projektů předkládaných mateřskými
školami


1184/44/2017

RM po projednání
souhlasí
s podáním žádostí o dotaci a s realizací projektů
1. Rozvoj lidských zdrojů v MATEŘSKÉ ŠKOLE CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517,
DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,
2. Zvyšování kvality vzdělávání v MATEŘSKÉ ŠKOLE DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA
157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,
3. Zvyšování kvality vzdělávání v Mateřské škole U Křemílka Dubí 2,
Rokosovského 236.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: 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
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 44. schůze Rady města Dubí

16. 05. 2017

RM 3

OŠ 14/17

Veřejná služba


1185/44/2017

RM po projednání
1. souhlasí
s organizováním a výkonem veřejné služby ve městě Dubí a s podáním nové žádosti o
organizování veřejné služby v souladu s novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi,
2. souhlasí
s Dohodou o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby /typ B/ ze dne 15. 4.
2014“ s Úřadem práce ČR,
3. souhlasí
s uzavřením nové Smlouvy o organizování veřejné služby s Úřadem práce ČR,
4. pověřuje
starostu města Dubí pana Ing. Petra Pípala podpisem těchto smluv.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3
Oplocení části pozemku p. č. 504/1 k. ú. Dubí-Pozorka (pod Penny)


1186/44/2017

RM po projednání
souhlasí
s oplocením části pozemku p. č. 504/1 k. ú. Dubí – Pozorka (pod Penny).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 7/7)

TO 74/17

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 44. schůze Rady města Dubí

16. 05. 2017

RM 3

TO 75/17

Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2016/2017


1187/44/2017

RM po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2016/2017.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 TO 81/17
Výběrové řízení na zhotovitele akce: „Rekonstrukce elektroinstalace ve společných
prostorách obytného domu v ul. Mírová čp.92 v Dubí 3 – 2 vchody“


1188/44/2017

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách obytného
domu v ul. Mírová čp.92 v Dubí 3 – 2 vchody“ a to firmu JMC Construct s.r.o., Josefa
Dobrovského 2162/5, 434 01 Most, která podala nejnižší cenovou nabídku.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 7/7)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 44. schůze Rady města Dubí

16. 05. 2017

RM 3 TO 91/17
Souhlas se sanací koryta potoka na p. p. č. 272/3, k. ú. Drahůnky v majetku města Dubí
a souhlas s následným vypouštěním vyčištěné odpadní vody z ČOV umístěných na
p. p. č. 272/17 a p. p. č. 272/16 do zmíněné vodoteče


1189/44/2017

RM po projednání
a) souhlasí
se sanací potoka na p. p. č. 272/3, k. ú. Drahůnky, za předpokladu, že k tomuto bude vydáno
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a vodoprávního úřadu.
b) souhlasí
s vypouštěním vyčištěné odpadní vody z čistíren odpadních vod umístěných na pozemcích
272/17 a 272/16, k. ú. Drahůnky do koryta potoka na p. p. č. 272/3 za předpokladu, že
k tomuto bude vydán souhlas příslušným vodoprávním úřadem.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala: Eva Vítková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

V Dubí dne 16. 05. 2017

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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