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 19. schůze Rady města Dubí

15. 10. 2019

Usnesení
z 19. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 15. 10. 2019 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


440/19/2019

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 – 1. varianta
- Vyúčtování Dubských slavností
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


441/19/2019

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2

TO 221/19

Zveřejnění záměru prodat pozemek st. p. č. 303 k. ú. Cínovec


442/19/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek st. p. č. 303 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o výměře
328 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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
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Usnesení z 19. schůze Rady města Dubí

15. 10. 2019

RM 2 TO 222/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 241/1 k. ú. Dubí-Bystřice


443/19/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 241/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře
cca 350 m2 k. ú. Dubí-Bystřice. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 223/19
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí Lidická –
nová OM, 9 zahrad, IV-12-4017257“


444/19/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 316/2019/2261 na pozemcích p. č. 120/2
(ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic a p. č. 333/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
k. ú. Běhánky (stavba TP Dubí Lidická – nová OM, 9 zahrad).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 224/19
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s akcí TP-Dubí, Ruská, ppč.1055 nové OM


445/19/2019

RM po projednání
souhlasí
s akcí TP-Dubí, Ruská, ppč. 1055 – nové OM na pozemcích p. č. 1055 a p. č. 1056/1 (Město Dubí sousedí
s pozemkem p. č. 1056/2 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí u Teplic).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 225/19
Odpis pohledávek


446/19/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
odpis pohledávek – poplatky z prodlení v částce 4 213,05 Kč.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 226/19
Žádost o umístění inženýrských sítí a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4018172 „TP-Dubí, Pozorka,
ppč. 407/3-nové OM“


447/19/2019

RM po projednání
a) schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí,Pozorka, ppč. 407/3-nové OM) dle předložené situace do pozemků
p. č. 408/2 (ostatní plocha, jiná plocha) a p. č. 408/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. DubíPozorka
b) schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. 317/2019/191 na pozemcích p. č. 408/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
p. č. 408/2 (ostatní plocha, jiná plocha) a p. č. 408/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. DubíPozorka (stavba č. IV-12-4018172 TP-Dubí, Pozorka, ppč. 407/3-nové OM).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 227/19
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „TP-Dubí, K. Světlé 175/1-posílení NN č. stavby IP-124010096“


448/19/2019

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, K. Světlé 175/1 – posílení NN, č. stavby IP-12-40100096) dle
předložené situace do pozemku p. č. 408/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic. Investor
požádá o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Ocenění věcného
břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 229/19
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „REKO MS Dubí Myslbekova + 2,
číslo stavby 7700072340“


449/19/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 319/2019/2262 na pozemcích p. č. 24/84
(ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 24/85 (ostatní plocha, silnice), p. č. 24/86, p. č. 24/89 (oba ostatní
plocha, ostatní komunikace), p. č. 24/90 (ostatní plocha, silnice), p. č. 24/95, p. č. 24/97, p. č. 24/99,
p. č. 1126, p. č. 1140/1, p. č. 1141, p. č. 1142, p. č. 1143 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 1147/1
(ostatní plocha, zeleň), p. č. 1217, p. č. 1243/1, p. č. 1250, p. č. 1259, p. č. 1260/1, p. č. 1273/1 (ostatní plocha
ostatní komunikace), p. č. 1308/6, p. č. 1308/7 (ostatní plocha, jiná plocha) a p. č. 1409 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) vše k. ú. Dubí u Teplic (stavba REKO MS Dubí Myslbekova + 2, číslo stavby
7700072340).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

Stránka 4 z 15

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 19. schůze Rady města Dubí

15. 10. 2019

Žádost
o
uzavření
Smlouvy
o
zřízení
RVDSL1721_C_U_DUBB15-TA1HR_MET“


služebnosti

na

stavbu

RM 2 TO 230/19
„16010-038296

450/19/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 320/2019/2263 na pozemcích p. č. 21 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), p. č. 545/24 a p. č. 545/26 (ostatní plocha, silnice) vše k. ú. Mstišov (stavba 16010-038296
RVDSL1721_C_U_DUBB15-KSTA1HR_MET).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 231/19
Nabídka k odkoupení části pozemku p. č. 157 k. ú. Dubí u Teplic


451/19/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
odkoupení části pozemku p. č. 157 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 237 m2 k. ú. Dubí
u Teplic za cenu navrhovanou cenu 500,- Kč/m2 ve vlastnictví L. K., XXX. Přesná výměra bude stanovena
na základě geometrického plánu, který zajistí na své náklady prodávající.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 232/19
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (vodovodní přípojka), souhlas vlastníka sousedního
pozemku se stavbou RD, oplocení, elektro přípojky a zřízení sjezdu na pozemku p. č. 249/7
k. ú. Cínovec


452/19/2019

RM po projednání
a) schvaluje
umístění inženýrských sítí (vodovodní přípojka k p. č. 249/7 k. ú. Cínovec) 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 Dohody o právu provedení stavby č. 321/2019. Investor po dokončení stavby požádá o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně
dle schváleného sazebníku.
b) souhlasí
se stavbou rodinného domu, oplocení a elektro přípojky na pozemku p. č. 249/7 k. ú. Cínovec
dle přiložené situace (Město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 1159 a p. č. 1167/2 oba ostatní plocha,
ostatní komunikace k. ú. Cínovec),
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením sousedního pozemku p. č. 249/7 k. ú. Cínovec na pozemek p. č. 1167/2
vše k. ú. Cínovec, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 233/19
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby „TP-Dubí, Lidická – zahradní kolonie, IV-12-4017513“


453/19/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. 323/2019/192 na pozemcích p. č. 120/2, p. č. 148/1, p. č. 182, p. č. 206 (vše ostatní plocha, ostatní
komunikace) k. ú. Dubí u Teplic a na pozemcích p. č. 329/1 (ostatní plocha, jiná plocha), p. č. 333/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k.
ú. Běhánky (stavba
TP-Dubí, Lidická – zahradní kolonie,
č. IV-12-4017513).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 234/19
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu „TP-Dubí, Mstišov, ppč. 60 nové OM


454/19/2019

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Mstišov, ppč. 60 – nové OM) dle předložené situace
do pozemků p. č. 122/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 65 (zahrada) k. ú. Mstišov
a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu
č. 324/2019/193. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 235/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 372 k. ú. Běhánky


455/19/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 372 (trvalý travní porost) o výměře cca 2.500 m2
k. ú. Běhánky s podmínkou, že bude respektována územní studie zastavitelnosti k. ú. Běhánky.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 236/19
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (dvě kanalizační přípojky) k pozemkům p. č. 126
k. ú. Dubí u Teplic a p. č. 340/1 k. ú. Běhánky


456/19/2019

RM po projednání
a) schvaluje
umístění inženýrských sítí (kanalizační přípojka k p. č. 126 k. ú. Dubí u Teplic) dle předložené situace
do pozemku p. č. 120/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s vyjádřením
Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Dohody o právu provedení stavby
č. 325/2019. Investor po dokončení stavby požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
b) schvaluje
umístění inženýrských sítí (kanalizační přípojka k p. č. 340/41 k. ú. Běhánky) dle předložené situace
do pozemků p. č. 120/1 a p. č. 120/2 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic,
a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Dohody
o právu provedení stavby č. 326/2019. Investor po dokončení stavby požádá o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 237/19
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se zateplením domu Zahradní 116/103


457/19/2019

RM po projednání
souhlasí
se zateplením domu Zahradní 116/103, Dubí a s přesahem zateplení o 10 cm (Město Dubí sousedí
s objektem pozemkem p. č. 148/1 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí u Teplic) za předpokladu,
že zateplení bude ukončeno 30 cm nad místní komunikací III. třídy (chodníkem) v ulici Ležáky
ve vlastnictví Města Dubí a dešťové vody nebudou svedeny na pozemky Města.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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Usnesení z 19. schůze Rady města Dubí
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RM 2 TO 238/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 192/4 k. ú. Dubí u Teplic
K tomuto materiálu nebylo přijato usnesení.

RM 2 TO 239/19
Žádost o souhlas s úpravou chodníku na pozemku p. č. 628 k. ú. Dubí-Pozorka


458/19/2019

RM po projednání
souhlasí
s provedením úpravy chodníku a umístěním nájezdových obrubníků v délce cca 10 m na chodníku
ve vlastnictví Města Dubí na pozemku p. č. 628 k. ú. Dubí-Pozorka (pozemek ve vlastnictví Ředitelství silnic
a dálnic ČR).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 240/19
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 496/1, p. č. 496/7 a p. č. 496/8 k. ú. Běhánky


459/19/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 496/1 o výměře 90 m2, p. č. 496/7 o výměře 23 m2
a p. č. 496/8 o výměře 18 m2 (vše ostatní plocha, neplodná půda) k. ú. Běhánky.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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
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Usnesení z 19. schůze Rady města Dubí

15. 10. 2019

Žádost o umístění inženýrských sítí (vodovod, plynovod,
na místní komunikaci a kácení 3 ks stromů (12 RD Běhánky)


veřejné

RM 2 TO 241/19
osvětlení), napojení

460/19/2019

RM po projednání
a) schvaluje
umístění inženýrských sítí (vodovod, plynovod, veřejné osvětlení pro 12 RD) dle přiložené situace
do pozemků p. č. 4/2 (trvalý travní porost) a p. č. 11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oba
k. ú. Běhánky, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací
a uzavření Dohody o právu k provedení stavby č. 329/2019. Po dokončení stavby investor požádá
o uzavření Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Ocenění věcného břemene bude
odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
b) souhlasí
s napojením nového veřejného osvětlení v rámci stavby „VO pro 12 RD Dlouhá, Běhánky“ na stávající
rozvod veřejného osvětlení v souladu s vyjádřením správce VO a za podmínky, že náklady související
s napojením bude hradit investor a do doby převzetí nového veřejného osvětlení do vlastnictví města Dubí
bude investor hradit i náklady na provoz (především spotřeba elektrické energie).
c) souhlasí
s vynětím zemědělského půdního fondu části pozemku p. č. 4/2 (trvalý travní porost)
o výměře 0,0006 ha k. ú. Běhánky ve vlastnictví Města Dubí v místě nové komunikace.
d) schvaluje
pokácení 3 ks javorů (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí165 cm, 158 cm a 74 cm) na pozemcích
p. č. 4/2 a p. č. 11 k. ú. Běhánky v místě napojení nové komunikace na stávající místní komunikaci.
e) schvaluje
zřízení sjezdu – napojení komunikace – sousedních pozemku p. č. 4/3 a p. č. 4/4 přes pozemek p. č. 4/2
na pozemek p. č. 11 k. ú. Běhánky, a to v souladu s platnými zákony a na náklady investora.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
RM 2 TO 242/19
Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. 197/2017


461/19/2019

RM po projednání
souhlasí
s výpovědí nájemní smlouvy č. 197/2019 na část pozemku p. č. 476/33 o výměře 135 m 2 k. ú. Mstišov
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 - Různé
RM 3 FO 35/19
Informace o přípravě rozpočtu na rok 2020


462/19/2019

RM po projednání
bere na vědomí
informaci o přípravě rozpočtu na rok 2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30. 10. 2019
RM 3 FO 36/19
Rozpočtové opatření č. 37/2019


463/19/2019

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 37/2019 – finanční příspěvek pro ZŠ Dubí 2 ve výši 7,26 tis. Kč na autobusovou
dopravu žáků školy do Prahy (Technické muzeum) – projektový den v rámci akce „Matematická
a přírodovědná gramotnost (workshop s praktickou výukou)“, včetně změny závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc říjen 2019.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 10. 2019
RM 3 FO 37/19
Rozpočtové opatření č. 38/2019


464/19/2019

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 38/2019 – finanční příspěvek pro ZUŠ Dubí 2 ve výši 17,00 tis. Kč, na úhradu
elektrického klávesového nástroje zn. Yamaha + příslušenství, včetně změny závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc říjen 2019.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 10. 2019
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RM 3 FO 38/19
Rozpočtové opatření č. 40/2019


465/19/2019

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 40/2019 ve výši 15,00 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor – přijetí
finančního daru od Ústeckého kraje za umístění města Dubí v soutěži Skleněná popelnice 2018,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc říjen 2019.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 10. 2019
RM 3 MKZ 23/19
Vyúčtování Dubských slavností 2019


466/19/2019

RM po projednání
bere na vědomí
vyúčtování Dubských slavností 2019.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Termín: ihned
RM 3 OŠ 32/19
Přerušení činnosti školních družin v době prázdnin na školní rok 2019/2020


467/19/2019

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení činnosti školních družin v době prázdnin na školní rok 2019/2020 dle předložené tabulky
u příspěvkové organizace: Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice a ZÁKLADNÍ
ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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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RM 3 OŠ 33/19
Žádost o souhlas s pořízením majetku


468/19/2019

RM po projednání
1. souhlasí
s pořízením mobilní interaktivní sestavy MultiBoard EDU 55 Všeználek pro MATEŘSKOU ŠKOLU
CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI, v celkové částce 99.000,- Kč
z fondu investic,
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2019 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ MATEŘSKÉ ŠKOLY
CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ve smyslu povolení dotací
na investice.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 OŠ 34/19
Žádost o souhlas s pořízením majetku


469/19/2019

RM po projednání
souhlasí
s pořízením herního prvku na školní zahradu – houpačka hnízdo pro MATEŘSKOU ŠKOLU CIBULÁČEK,
TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI, v celkové částce do 39.000,- Kč z rezervního
fondu školy.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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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RM 3 OŠ 35/19
Platový výměr


470/19/2019

RM po projednání
schvaluje
úpravu platového výměru ředitelce ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, paní Mgr. Soně Kosové č. j. 12/2019 s účinností od 01. 10. 2019.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 OVV 11/19
Předání osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM


471/19/2019

RM po projednání
předává
v souladu s §55 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách na zastupitelstev obcí Osvědčení o nástupu
do funkce člena Zastupitelstva města Dubí paní Bc. Ludmile Neumannové.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 SD 18/19
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění Case managementu v rámci projektu Šance pro každého


472/19/2019

RM po projednání
1. schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění Case managementu v rámci projektu Šance pro každého,
2. pověřuje
starostu města k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 363/2017 ze dne 23.10. 2017 o zajištění Case
managementu v rámci projektu Šance pro každého s dodavatelem Regionální rozvojová agentura Ústeckého
kraje, a.s.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá a zpracovala: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned
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RM 3 TAJ 9/19
Digitalizace a tagování kroniky


473/19/2019

RM po projednání
a) schvaluje
objednání digitalizace Kroniky města Dubí, její tagování a zveřejnění na webových stránkách Města Dubí
společností DigiPaper, Pražská třída 142/102, Hradec Králové za 21.000,-Kč bez DPH,
a
b) souhlasí
se zveřejněním již digitalizovaných kronik na webových stránkách Města Dubí. Týká se Kronika střední
školy Pozorka 1950, Kronika školy v Bystřici u Teplic – Šanova 1945, OÚ Běhánky, OÚ Drahůnky 1,
Pamětní kniha Cukmantl 1946, Školní kronika Běhánky 1901, Školní kronika Cukmantlu 1918, Školní
kronika Cukmantlu 1928, Obecní škola Běhánky 1911.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 TO 228/19
Žádost o povolení vyhrazeného parkování pro osobní vozidlo držitele znaku O1 (průkazu ZTP)
na místní komunikaci K. Světlé před č. p. 560 v Dubí 1


474/19/2019

RM po projednání
nesouhlasí
jako vlastník místní komunikace K. Světlé, Dubí 1 s vyhrazením parkovacího místa pro pana K. T., XXX.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Taťána Skokánková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

V Dubí dne 15. 10. 2019

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí

Stránka 15 z 15

