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 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

Usnesení
z 5. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 19. 02. 2019 na Městském úřadě v Dubí

Program schůze
•

104/5/2019

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Dubské slavnosti - program
- Rozbor přestupků za rok 2018
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
•

105/5/2019

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

proti: 0

zdržel: 0
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Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2

TO 13/19

Pronájem pozemku p. č. 696/5 k. ú. Dubí u Teplic
•

106/5/2019

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem pozemku p. č. 696/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 19 m2 k. ú. Dubí
u Teplic a s uzavřením nájemní smlouvy č. 8/2019 za účelem umístění plechové garáže
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadateli O. Ž. a P. K., oba bytem XXX za cenu
50,-Kč/m2/rok.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 14/19
Pronájem části pozemku p. č. 355/1 k. ú. Dubí u Teplic
•

107/5/2019

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 355/1 (zahrada) o výměře 90 m2 k. ú. Dubí
u Teplic a s uzavřením nájemní smlouvy č. 9/2019 za účelem zřízení zahrádky
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadatelem J.V., bytem XXX za cenu 135 Kč/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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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
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RM 2 TO 15/19
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD, akumulační jímkou
na dešťovou vodu, oplocení na p .p. č. 602/26 k. ú. Dubí-Bystřice
•

108/5/2019

RM po projednání
souhlasí
se stavbou rodinného domu, akumulační jímky se vsakem na dešťovou vodu a zděného oplocení
s dřevěnou výplní výšky 1,50 m na pozemku p. č. 602/26 k. ú. Dubí-Bystřice dle předložené situace
(město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 602/3 orná půda k. ú. Dubí-Bystřice).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 16/19
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Žižkova, ppč. 373/1-nové OM“
•

109/5/2019

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Žižkova, ppč. 373/1 – nové OM) dle předložené situace do pozemku
p. č. 370 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Bystřice, 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. 10/2019/175. 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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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
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Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí
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RM 2 TO 17/19
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka k RD na
pozemcích p. č. 312/1, p. č. 313 Bystřice)
•

110/5/2019

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Vodovodní a kanalizační přípojka k RD na pozemcích p. č. 312/1, p. č. 313
Bystřice) dle předložené situace do pozemku p. č. 291/1 (ostatní plocha, silnice) k. ú. Dubí-Bystřice, a to
v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Dohody o
právu provést stavbu č. 11/2019.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 18/19
Žádost o pronájem bytu
•

111/5/2019

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č. 9, velikosti 1+2, na adrese Ruská 184, Dubí 3 od 1.3.2019,
ukládá
Technickému odboru uzavřít nájemní smlouvu s žadatelkou, paní N. M., bytem XXX.
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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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
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RM 2 TO 19/19
Bezúplatný převod pozemku p. č. 662/25 k. ú. Dubí u Teplic
•

112/5/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 662/25 (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. 14/19/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí 13/2019/1479.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 20/19
Žádost o souhlas s napojením domovních přípojek, se stavbou oplocení, opěrné zdi a zřízení sjezdu
na stavbu „Rodinný dům s garážemi na p. p. č. 365/7 k. ú. Mstišov“
•

113/5/2019

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou a napojením domovních přípojek vodovodu, kanalizace a plynu (stavba Rodinného domu s
garážemi na pozemku p. p. č. 365/7 k. ú. Mstišov) dle přiložené situace na veřejné vedení vodovodu,
kanalizace a plynu v majetku Města Dubí,
b) souhlasí
se stavbou oplocení z poplastovaného pletiva výšky 2 m a opěrné zdi na pozemku p. č. 365/7 k. ú. Mstišov
(Město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 364/5, p. č. 365/2, p. č. 365/6 a p. č. 540 k. ú. Mstišov),
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení pozemku p. č. 365/7 k. ú. Mstišov přes pozemek p. č. 364/2
k. ú. Mstišov na pozemek p. č. 540 k. ú. Mstišov, a to v souladu s platnými zákony a na náklady
stavebníka.
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 21/19
Žádost o souhlas se stavbou RD a oplocení na pozemku p. č. 332/18 k. ú. Běhánky
•

114/5/2019

RM po projednání
souhlasí
se stavbou RD a oplocení z poplastovaného pletiva výšky 1,6 m na pozemku p. č. 332/18 k. ú. Běhánky
dle přiložené situace (Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 332/2
k. ú. Běhánky).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 22/19
Žádost o souhlas se stavbou RD a oplocení na pozemku p. č. 332/10 k. ú. Běhánky
•

115/5/2019

RM po projednání
souhlasí
se stavbou RD a oplocení z poplastovaného pletiva výšky 1,6 m na pozemku p. č. 332/10 k. ú. Běhánky
dle přiložené situace (Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 332/2
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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RM 2 TO 23/19
Žádost o souhlas se stavbou RD a oplocení na pozemku p. č. 332/5 k. ú. Běhánky
•

116/5/2019

RM po projednání
souhlasí
se stavbou RD a oplocení z poplastovaného pletiva výšky 1,6 m na pozemku p. č. 332/5 k. ú. Běhánky dle
přiložené
situace
(Město
Dubí
sousedí
se
stavbou
pozemkem
p.
č.
359/1
k. ú. Běhánky).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 25/19
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu „TP – Dubí, Bystřice, Žižkova-TS+nová OM“
•

117/5/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. 19/2019/176 na pozemcích p. č. 497/14, p. č. 503, p. č. 522 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace
k. ú. Dubí-Pozorka), p. č. 370 a p. č. 374 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Bystřice
(stavba IV-12-4017268 TP – Dubí, Bystřice, Žižkova-TS+nová OM).
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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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 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

RM 2 TO 26/19
Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti
•

118/5/2019

RM po projednání
souhlasí
s umístěním sídla společnosti Lékárna ALBA Dubí s.r.o., na adrese Krušnohorská 41, Dubí 1.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: 28.02.2019

RM 2 TO 27/19
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „TP-Dubí, Mstišov, Školní, ppč. 23/3-nové OM“
•

119/5/2019

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Mstišov, Školní, ppč. 23/3-nové OM) dle předložené situace do
pozemků p. č. 20 (ostatní plocha, jiná plocha), p. č. 21(ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 22/1
(ostatní plocha, neplodná půda) vše k. ú. Mstišov. Investor požádá o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného
sazebníku.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
RM 2 TO 28/19
Přesah požárně nebezpečného prostoru na pozemky p. č. 408/1, 408/2, 408/4 k. ú. Dubí-Pozorka
•

120/5/2019

RM po projednání
schvaluje
přesah požárně nebezpečného prostoru (nová trafostanice NEK 250/350 TP_0201 - akce TP-Dubí,
Barborka,RD, TS, kVN, kNN) dle předložené situace do pozemků p. č. 408/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), p. č. 408/2 (ostatní plocha, jiná plocha) a p. č. 408/4 (ostatní plocha, jiná plocha) k. ú. DubíPozorka.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
Stránka 8 z 20

(celkový počet 4/5)

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 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

RM 2 TO 29/19
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka k RD na pozemku
p. č. 450 k. ú. Běhánky)
•

121/5/2019

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Vodovodní a kanalizační přípojka k RD na pozemku p. č. 450 k. ú. Běhánky)
dle předložené situace 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 a uzavření Dohody o
právu provést stavbu č. 21/2019.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 30/19
Darovací smlouva – pozemky p. č. 331/1, p. č. 331/8, p. č. 333/3 k. ú. Běhánky, místní komunikace,
VO (Vilová čtvrť Sportovní – 1. etapa)
•

122/5/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit Darovací smlouvu č. 22/2019 na převod pozemků p. č. 331/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 2.133 m2, p. č. 331/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 15 m2 a p. č. 333/3 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 74 m2 k. ú. Běhánky, včetně místní komunikace a veřejného osvětlení na
pozemcích p. č. 331/1, p. č. 331/8 a 333/3 k. ú. Běhánky do vlastnictví Města Dubí od Š. K., bytem XXX
a manželů J. a J. S., bytem XXX.
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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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 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

RM 2 TO 31/19
Darovací smlouva – pozemek p. č. 332/1 k. ú. Běhánky, místní komunikace, VO (Vilová čtvrť
Sportovní – 2. etapa)
•

123/5/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit Darovací smlouvu č. 23/2019 na převod pozemku p. č. 332/1 (trvalý travní porost)
o výměře 1.760 m2 k. ú. Běhánky, včetně místní komunikace a veřejného osvětlení
na pozemku p. č. 332/1 k. ú. Běhánky do vlastnictví Města Dubí od P.B., bytem
XXX a manželů J. a J. S., bytem XXX.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 32/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 60 k. ú. Dubí u Teplic
•

124/5/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 60 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 323 m2 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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(celkový počet 4/5)

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 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

RM 2 TO 33/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 458 k. ú. Dubí-Bystřice
•

125/5/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 458 (zahrada) o výměře 145 m2 k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 34/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 574/5 a části pozemků p. č. 564/25 a p. č. 564/26 k. ú. Dubí
u Teplic
•

126/5/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 574/5 (zahrada) o výměře 19 m 2,
část pozemku p. č. 564/25 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 3 m2
a část pozemku p. č. 564/26 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 232 m 2 vše k. ú. Dubí
u Teplic. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
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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(celkový počet 4/5)

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 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

RM 2 TO 35/19
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 299/1, p. č. 310 a p. č. 321 vše k. ú. Drahůnky
•

127/5/2019

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 299/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 80 m2, část pozemku p. č. 310 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
cca 140 m2 a část pozemku p. č. 321 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
cca 130 m2 vše k. ú. Drahůnky.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 36/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 188/2 k. ú. Dubí-Bystřice
•

128/5/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat
o výměře 20 m2 k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

pozemek

p.

č.

nehlasoval: 0

188/2

(zastavěná

plocha

a

nádvoří)

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 37/19
Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 489/3 k. ú. Mstišov
•

129/5/2019

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 489/3 (lesní pozemek) o výměře 348 m2 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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(celkový počet 4/5)

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 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

RM 2 TO 38/19
Zveřejnění záměru pronajmout pozemky p. č. 266/3 a p. č. 268/2 k ú. Drahůnky
•

130/5/2019

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout pozemky p. č. 266/3 (zahrada) o výměře 154 m2 a p. č. 268/2 (orná půda)
o výměře 213 m2 oba k. ú. Drahůnky.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
RM 2 TO 39/19
Žádost o pronájem bytu
•

131/5/2019

RM po projednání
nesouhlasí
se zveřejněním pronájmu bytu na adrese Sportovní 200/1, Dubí 2.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: 28.02.2019

RM 2 TO 40/19
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „Vodovodní přípojky k pozemkům p. č. 219/8,
p. č. 219/9 a p. č. 219/16 k. ú. Drahůnky“
•

132/5/2019

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Vodovodní přípojky k pozemkům p. č. 219/8, p. č. 219/9 a p. č. 219/16
k. ú. Drahůnky) dle předložené situace do pozemků p. č. 219/1 (trvalý travní porost) a p. č. 232 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k. ú. Drahůnky, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům
do místních komunikací a uzavření Dohody o právu provést stavbu č. 28/2019. Umístění vodoměrných
šachet nebude na pozemku ve vlastnictví Města Dubí.
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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(celkový počet 4/5)

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 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

K bodu č. 3 - Různé
RM 3 FO 1/19
Rozpočtové opatření č. 1/2019
•

133/5/2019

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2019 ve výši 215 tis. Kč – na prodloužení chodníku u Komunitního centra v
Pozorce,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc únor 2019.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 28. 02. 2019

RM 3 FO 2/19
Rozpočtové opatření č. 2/2019
•

134/5/2019

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2019 ve výši 67,76 tis. Kč – na upgrade programového vybavení MISYS
(geografický informační systém města), z důvodu vydání nové vyšší verze vfk z Katastrálního úřadu,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc únor 2019.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 28. 02. 2019
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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 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

RM 3 MKZ 6/19
Program „Dubské slavnosti 2019“
•

135/5/2019

RM po projednání
schvaluje
předložený program „Dubské slavnosti 2019“.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 3 MKZ 7/19
Pravidla pro poskytování krátkodobého pronájmu Lidového domu
•

136/5/2019

RM po projednání
schvaluje
Směrnici Pravidla k poskytování krátkodobého pronájmu Lidového domu Města Dubí.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 3 MKZ 8/19
Nabídka regionální televize rtm + na spolupráci s Městem Dubí k natočení čtyř dílů propagačního
magazínu.
•

137/5/2019

RM po projednání
souhlasí
s nabídkou regionální televize rtm + na spolupráci s Městem Dubí k natočení čtyř dílů propagačního
magazínu.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

RM 3 OŠ 4/19
Žádost o souhlas s pořízením majetku
•

138/5/2019

RM po projednání
souhlasí
s pořízením školní celomagnetické křídlové tabule TRIPTYCH včetně pojezdového pylonu a
příslušenství pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVOU
ORGANIZACI, v celkové částce 25.531,- Kč z rezervního fondu školy.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 3 OŠ 5/19
Přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin
•

139/5/2019

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 4/5)

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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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 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

RM 3 OŠ 6/19
Žádost o souhlas s pořízením majetku
•

140/5/2019

RM po projednání
1. souhlasí
s pořízením plynového sporáku s elektrickou troubou G7F6+FE do školní jídelny MATEŘSKÉ ŠKOLY
DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, v celkové částce
do 105.000,- Kč z fondu investic.
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2019 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ MATEŘSKÉ ŠKOLY
DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ve smyslu povolení dotací na
investice.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 3 OŠ 7/19
Převod majetku neziskové organizaci Květina, z.s.
•

141/5/2019

RM po projednání
souhlasí
s převodem majetku pořízeného v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 dle rozpisu
uvedeného v příloze v celkové pořizovací hodnotě 68.377,- Kč neziskové organizaci Květina, z.s..
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

RM 3 OŠ 8/19
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2019 (poskytovatelé
sociálních služeb)
•

142/5/2019

RM po projednání
schvaluje
přidělení individuálních dotací pro rok 2019 dle předloženého návrhu.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 3 OŠ 9/19
Navýšení kapacity školní družiny
•

143/5/2019

RM po projednání
1. souhlasí
se záměrem pana ředitele Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice navýšit kapacitu
školní družiny školy vybudováním školní družiny v budově na adrese Školní náměstí 86, Dubí 1,
2. souhlasí
s navýšením celkové kapacity školní družiny Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
z 63 na 93 žáků,
3. souhlasí
s novým místem poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Základní školy Dubí 1, Školní náměstí
177, okres Teplice, a to na adrese Školní náměstí 86, Dubí 1.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

RM 3 OŠ 10/19
Žádost o použití finančních prostředků z rozpočtu školy
•

144/5/2019

RM po projednání
souhlasí
s tím, aby Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice čerpala finanční prostředky
z rozpočtu školy na projektovou dokumentaci související s vybudováním dětského hřiště.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 3 OVV 4/19
Rozbor přestupků za rok 2018
•

145/5/2019

RM po projednání
bere na vědomí
rozbor přestupků za rok 2018 bez dalších opatření.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 3 TAJ 2/19
Cíle kvality ISO 9001:2016 na rok 2019
•

146/5/2019

RM po projednání
1) bere na vědomí
vyhodnocení cílů kvality za rok 2018 – ISO 9001:2016
2) schvaluje
Cíle kvality na rok 2019 – ISO 901:2016.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 5. schůze Rady města Dubí

19. 02. 2019

RM 3 TAJ 3/19
Provozní řád sportovně-rekreačního areálu, Sportovní 200, Dubí 2
•

147/5/2019

RM po projednání
bere na vědomí
žádost paní I.D..
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned

RM 3 TO 24/19
Schválení provozního řádu a systému řízení bezpečnosti dětského hřiště v ul. Mírová v DubíPozorce
• 148/5/2019
RM po projednání
schvaluje
provozní řád a systém řízení bezpečnosti dětského hřiště v Mírové ulici v Dubí-Pozorka.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá: Bc. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Bc. Lukáš Jačka, referent TO
Termín: ihned

V Dubí dne 19. 02. 2019

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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