Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 24. schůze Rady města Dubí

11. 02. 2020

Program schůze


601/24/2020

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Dubské slavnosti – program
- Rozbor přestupků za rok 2019
- Výroční zpráva MěÚ Dubí o poskytování informací, stížností a petice za rok 2019
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


602/24/2020

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 20/20
Postoupení vymáhání dluhu Zuzany Jáchymové soudnímu exekutorovi


603/24/2020

RM po projednání
souhlasí
s postoupením vymáhání dluhu, dlužnice paní xxxxxxxxxxxxxxxx v částce 2 500 Kč
s příslušenstvím soudnímu exekutorovi.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 22/20
Žádost o souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p. č. 370 k. ú.
Dubí-Bystřice (stavba RD na pozemku p. č. 373/1 k. ú. Dubí-Bystřice)


604/24/2020

RM po projednání
souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru (stavba RD na pozemku p. č. 373/1 k. ú. DubíBystřice) dle předložené situace na pozemek p. č. 370 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.
ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM 2 TO 24/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Cínovec, ppč. 249/7–nové OM“


605/24/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Cínovec, ppč. 249/7 – nové OM) dle předložené situace
do pozemku p. č. 1167/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. 22/2020/202. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 4

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 25/20
Bezúplatný převod pozemku p. č. 192/19 k. ú. Dubí u Teplic


606/24/2020

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 192/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 4 m2 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. 237/19/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí 24/2020/1510.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM 2 TO 26/20
Žádost o souhlas sousedního vlastníka se stavbou pergoly na pozemku p. č. 262 k. ú.
Mstišov


607/24/2020

RM po projednání
souhlasí
se stavbou pergoly o rozměrech 4 x 3,3 m výšky 2,80 m na pozemku p. č. 262 (zahrada)
k. ú. Mstišov. Město Dubí sousedí pozemkem p. č. 260/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
k. ú. Mstišov.
Pro: 4

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 27/20
Žádost o souhlas sousedního vlastníka se stavbou RD a oplocení na pozemcích p. č. 453/20
a p. č. 604 k. ú. Mstišov


608/24/2020

RM po projednání
souhlasí
se stavbou rodinného domu a oplocením s betonovou podezdívkou a dřevěnou výplní do výšky
1,80 m na pozemcích p. č. 453/20 a p. č. 604 oba k. ú. Mstišov. Město Dubí sousedí pozemky
p. č. 451/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Mstišov a p. č. 408/5 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM 2 TO 28/20
Žádost o souhlas sousedního vlastníka se stavbou domácí ČOV na pozemku p. č. 375/3 k.
ú. Dubí-Bystřice


609/24/2020

RM po projednání
souhlasí
se stavbou domácí čistírny odpadních vod AT 6 se vsakem na pozemku p. č. 375/3 k. ú. DubíBystřice. Město Dubí sousedí pozemkem p. č. 522 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú.
Dubí-Pozorka.
Pro: 4

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 29/20
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě „Mstišov Obytná zóna
Na Výsluní II“


610/24/2020

RM po projednání
odkládá
předložený materiál TO č.29/20 do doby vyřízení jasného stanoviska ve věci odvodu
dešťových vod v dané lokalitě.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM 2 TO 30/20
Žádost o zrušení předkupního práva na pozemek p. č. 885 k. ú. Dubí u Teplic


611/24/2020

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zrušení předkupního práva Města Dubí na pozemek p. č. 885 (trvalý travní porost)
k. ú. Dubí u Teplic ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxx,
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxx
a paní xxxxxxxx zapsaný na LV 2310.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
RM 2 TO 31/20
Pronájem části pozemku p.č.555/2 k.ú.Dubí u Teplic


612/24/2020

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p.č. 555/2 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 108 m2
k. ú. Dubí u Teplic a s uzavřením nájemní smlouvy č. 28/2020 za účelem zřízení předzahrádky
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadatelem xxxxxxxxxxxxxxxx za cenu
3,50 Kč/m2/rok.
Pro: 4

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 32/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č.290 k.ú.Drahůnky


613/24/2020

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č.290 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
cca 300 m2 k.ú.Drahůnky.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM 2 TO 33/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č.478/1 k.ú.Mstišov


614/24/2020

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 162 m2 k.ú. Mstišov.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
RM 2 TO 34/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č.550/1 a pozemek p.č. 551/1 oba k.ú.Dubí u
Teplic


615/24/2020

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 550/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 900 m2 a pozemek p.č. 551/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře
2.764 m2 oba k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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Usnesení z 24. schůze Rady města Dubí
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RM 2 TO 35/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Bezručova - kabelizace NN“


616/24/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Bezručova – kabelizace NN) dle předložené situace
do pozemků p.č. 24/46, p.č. 24/50, p.č. 24/53, p.č. 24/55, p.č. 24/56, p.č. 24/57, p.č. 24/60, p.č.
24/63, p.č. 24/65, p.č. 24/67, p.č. 24/71 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace),
p.č. 901/3 (ostatní plocha, jiná plocha), p.č. 958/1, p.č. 959/1 (oba ostatní plocha, ostatní
komunikace), p.č. 961, p.č. 962 (oba ostatní plocha, zeleň), p.č. 1056/2, p.č. 1063, p.č. 1064
(vše ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 1068, p.č. 1071/1 (oba ostatní plocha,
manipulační plocha), p.č. 1071/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 1071/3 (ostatní
plocha, zeleň), p.č. 1071/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 1084 (ostatní plocha,
manipulační plocha), p.č. 1088, p.č. 1089/1, p.č. 1089/2 (vše ostatní plocha, ostatní
komunikace), p.č. 1098/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) a p.č. 1117/2 (ostatní plocha,
dráha) vše k.ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům
do místních komunikací a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. 29/2020/203. Ocenění věcného břemene bude
odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM 2 TO 36/20
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 10/3 k.ú. Běhánky


617/24/2020

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 10/3 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře 100 m2 k.ú. Běhánky.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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Usnesení z 24. schůze Rady města Dubí

11. 02. 2020

K bodu č. 3 – Různé
RM 3 FO 6/20
Rozpočtové opatření č. 8/2020


618/24/2020

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2020 ve výši 235,95 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 OŠ – uvolnění
finančních prostředků na zajištění administrace výběrových řízení k projektům „Vybudování
učebny přírodních věd“ a „Vybudování odborné jazykové učebny a informatiky“ v Základní
škole Dubí 2, příspěvkové organizaci. celková částka je 235,95 tis. Kč včetně DPH,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření
do výkazu FIN 2-12M za měsíc únor 2020.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 29. 02. 2020

RM 3 FO 7/20
Rozpočtové opatření č. 9/2020


619/24/2020

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2020 ve výši 72,6 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 OŠ – uvolnění
finančních prostředků na zajištění administrace k projektům „Vybudování učebny přírodních
věd“ a „Vybudování odborné jazykové učebny a informatiky“ v Základní škole Dubí 2,
příspěvkové organizaci. Celková částka je 72,6 tis. Kč včetně DPH,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření
do výkazu FIN 2-12M za měsíc únor 2020.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 29. 02. 2020
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Usnesení z 24. schůze Rady města Dubí

11. 02. 2020

RM 3 FO 8/20
Rozpočtové opatření č. 10/2020


620/24/2020

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2020 ve výši 6,28 tis. Kč – na odkoupení pozemku p. č. 452/31 k. ú.
Dubí u Teplic,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření
do výkazu FIN 2-12M za měsíc únor 2020.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 29. 02. 2020

RM3

FO 9/20

Rozpočtové opatření č.11/2020


621/24/2020

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2020 ve výši 50 tis. Kč na pořízení mobilní audio aparatury
pro účely JSDH,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc únor 2020.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 29. 02. 2020
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Usnesení z 24. schůze Rady města Dubí

11. 02. 2020

RM 3 MKZ 8/20
Žádost o pronájem objektu Lidového domu, Sadová 192, 417 03 Dubí 3


622/24/2020

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem Lidového domu dne 29. 2. 2020 k uspořádání rodinné oslavy. Poplatek dle
Směrnice - Pravidla pro poskytování krátkodobého pronájmu ve výši 3 000,00 Kč včetně 21%
DPH.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM 3 MKZ 9/20
Program „Dubské slavnosti 2020“


623/24/2020

RM po projednání
schvaluje
předložený program „Dubské slavnosti 2020“.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM 3 OŠ 3/20
Přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin


624/24/2020

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin dle přiložené tabulky.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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Usnesení z 24. schůze Rady města Dubí

11. 02. 2020

RM 3 OŠ 4/20
Konkursní řízení


625/24/2020

RM po projednání
1. bere na vědomí
žádost paní ředitelky paní xxxxxxxx o uvolnění z funkce ředitelky Základní umělecké školy,
Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvkové organizace, ke dni 31. 8. 2020,
2. rozhodla
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,
o vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvkové organizace,
3. ukládá
Bc. Veronice Lipertové, vedoucí odboru školství a sociálních věcí, zabezpečit potřebné úkony
k realizaci tohoto usnesení.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM 3 OŠ 5/20
Odborné učebny na ZŠ Dubí 2 – administrace projektů


626/24/2020

RM po projednání
schvaluje
Smlouvu o dílo č. 25/2020, uzavřenou s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s.,
jejíž předmětem je administrace projektů „Vybudování učebny přírodních věd“ a „Vybudování
odborné jazykové učebny a informatiky“ na ZÁKLADNÍ ŠKOLE DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110,
OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI.
Pro: 4 proti: 0 zdržel: 0
nehlasoval: 0
(celkový počet 4/4)
Předkládá a zpracovala: 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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 24. schůze Rady města Dubí

11. 02. 2020

RM 3 OŠ 6/20
Odborné učebny na ZŠ Dubí 2 – administrace výběrových řízení


627/24/2020

RM po projednání
schvaluje
Smlouvu o dílo č. 26/2020, uzavřenou s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s.,
jejíž předmětem je administrace výběrových řízení k projektům „Vybudování učebny
přírodních věd“ a „Vybudování odborné jazykové učebny a informatiky“ na ZÁKLADNÍ
ŠKOLE DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM 3 OŠ 7/20
Změna závazného ukazatele


628/24/2020

RM po projednání
schvaluje
změnu závazného ukazatele 2020 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ MATEŘSKÉ
ŠKOLY CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ve smyslu povolení dotací na investice u akce pořízení 2 ks plynových sporáků s plynovou
troubou do školní kuchyně.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

Předkládá a zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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Usnesení z 24. schůze Rady města Dubí
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RM 3 OŠ 8/20
Žádost o pronájem bytu


629/24/2020

RM po projednání
1. schvaluje
pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1 v Domě s pečovatelskou službou, Bílinská 141, Dubí 3,
paní xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx,
2. ukládá
TO, odd. správy majetku města, uzavřít nájemní smlouvu na byt v Domě s pečovatelskou
službou s paní xxxxxxxxxxx.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM
3 OŠ 9/20
Žádost o pronájem bytu


630/24/2020

RM po projednání
neschvaluje
pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1 v Domě s pečovatelskou službou, Bílinská 141, Dubí 3
paní xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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RM 3 OŠ 10/20
Přerušení provozu mateřské školy
 631/24/2020
RM po projednání
bere na vědomí
přerušení provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV,
PŘÍSPĚKOVÉ ORGANIZACE dne 23. 1. 2020.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM 3 OŠ 11/20
Vyhlášení volných dnů
 632/24/2020
RM po projednání
bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, důvod vyhlášení volných dnů pro žáky Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177,
okres Teplice a pro žáky ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ve dnech 7. 2., 10. 2. a 11. 2. 2020.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM 3 OVV 7/20
Výroční zpráva MěÚ Dubí o poskytování informací, stížnosti a petice za rok 2019


633/24/2020

RM po projednání
bere na vědomí
výroční zprávu MěÚ Dubí o poskytování informací, stížnosti a petice – za rok 2019.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
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Usnesení z 24. schůze Rady města Dubí

11. 02. 2020

RM 3 OVV 8/20
Prodej multifunkčního kopírovacího stroje


634/24/2020

RM po projednání
souhlasí
s odprodejem současného stroje typ Ricoh AFICIO C2051AD – výr. číslo V9724600645 (DHM
131) za cenu 5000,- Kč včetně DPH dle technického posouzení, a to firmě MARTEX NORD
s.r.o., zastoupené jednatelkou paní xxxxxxxxx, IČ: 25032879, sídlem Školní 299, 417 03 Dubí.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

RM 3 OVV 9/20
Rozbor přestupků za rok 2019


635/24/2020

RM po projednání
bere na vědomí
rozbor přestupků za rok 2019 bez dalších opatření.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

Zpracovala: Andrea Horáková, referent OVV - přestupky
Předkládá: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned

RM 3 TO 21/20
Změna smlouvy o připojení – rozvaděč VO Tovární


636/24/2020

RM po projednání
souhlasí
s navýšením hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v rozvaděči veřejného osvětlení
v Tovární ulici v Dubí a s uzavřením příslušných smluv se společnostmi ČEZ Distribuce a. s.
a ČEZ ESCO a. s.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Bc. Lukáš Jačka, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 3 TO 23/20
Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení zahradních kompostérů pro rodinné domy
v Dubí“


637/24/2020

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení zahradních kompostérů
pro rodinné domy v Dubí“, a to společnost SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42 Šenov
u Nového Jičína, IČ 29446619, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 670.500,-Kč
bez DPH, tj. 811.305,-Kč včetně DPH.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/4)

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

RM 3 TO 37/20
Udělení výjimky ze směrnice města č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
a zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v ul. Sportovní
a Rokosovského“


638/24/2020

RM po projednání
a) souhlasí
s udělením výjimky ze směrnice města č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Dubí-Pozorce“,
b) souhlasí
se zadáním této zakázky společnosti ENERGON Dobříš, s. r. o., Průmyslová 1665, 263 01
Dobříš, IČ 257 27 362, za celkovou cenu 497.953,- Kč bez DPH.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Bc. Lukáš Jačka, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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V Dubí dne 11. 02. 2020

Ing. Petr Pípal
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller
místostarosta města Dubí
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