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 17. schůze Rady města Dubí

03. 09. 2019

Usnesení
z 17. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 03. 09. 2019 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze
•

380/17/2019

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Rozbor hospodaření MKZ za 1. pololetí 2019
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
•

381/17/2019

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 178/19
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou nového oplocení pozemků p. č. 449/5, 449/6
k. ú. Běhánky
•

382/17/2019

RM po projednání
souhlasí
se stavbou oplocení na pozemcích p. č. 449/5 a p. č. 449/6 k. ú. Běhánky dle přiložené situace (Město Dubí
sousedí se stavbou pozemkem p. č. 11 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Běhánky). Stavbou oplocení
nesmí být omezeny stávající rozhledové poměry u vjezdu na pozemek p. č. 456/1 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 179/19
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou parkovacího stání, oplocení a zřízení sjezdu
na pozemku p. č. 551/47 k. ú. Dubí u Teplic
•

383/17/2019

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou zastřešeného parkovacího stání o velikosti 3,5 x 10 m a dřevěného oplocení (výšky cca 2 m)
s betonovou podezdívkou na pozemku p. č. 551/47 k. ú. Dubí u Teplic dle přiložené situace (Město Dubí
sousedí se stavbou pozemky p. č. 467/4 a p. č. 551/46 oba ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí
u Teplic).
b) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením sousedního pozemku p. č. 551/47 k. ú. Dubí u Teplic na pozemek
p. č. 551/43 přes pozemek p. č. 551/46 vše k. ú. Dubí u Teplic, 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 180/19
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 675/1 a pozemek p. č. 675/3 k. ú. Dubí-Bystřice
•

384/17/2019

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 675/1 (trvalý travní porost) o výměře 512 m2 a pozemek p.
č. 675/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2 oba k. ú. Dubí-Bystřice.
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 181/19
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 143 k. ú. Dubí-Pozorka
•

385/17/2019

RM po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 143 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 5 m2 k. ú. Dubí-Pozorka.
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 182/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 211/5 a část pozemku p. č. 478/1 oba k. ú. Mstišov
•

386/17/2019

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 211/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 7 m2
k.
ú. Mstišov.
b) nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 52 m2 k. ú. Mstišov
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 183/19
Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 551/44 k. ú. Dubí u Teplic
•

387/17/2019

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 551/44 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře cca 45 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
b) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 551/44 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře cca 225 m2 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

RM 2 TO 184/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 408/1 a část pozemku p. č. 409/3 oba k. ú. Běhánky
•

388/17/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit
zveřejnění
záměru
prodat
pozemek
p.
č.
408/1
(trvalý
travní
porost)
o výměře 15 m2 a část pozemku p. č. 409/3 (trvalý travní porost) o výměře cca 42 m2 oba 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 185/19
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 241/1 k. ú. Dubí-Bystřice
•

389/17/2019

RM po projednání
odkládá
předložený materiál z důvodu zjištění dalších okolností a informací o zájmovém území p. č. 241/1
ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

k.

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 187/19
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD na pozemku p. č. 448/50 k. ú. Mstišov
•

390/17/2019

RM po projednání
souhlasí
se stavbou RD a oplocení z poplastovaného pletiva na pozemku p. č. 448/50 k. ú. Mstišov dle přiložené situace
(Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 448/3 orná půda k.ú. Mstišov).
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 188/19
Žádost o souhlas vlastníka pozemku s odběrem vody z Hamerského rybníka na p. č. 1283 k. ú. Dubí
u Teplic
•

391/17/2019

RM po projednání
souhlasí
s odběrem vody z Hamerského rybníka na pozemku ve vlastnictví města Dubí p. č. 1283 (vodní plocha, vodní
nádrž umělá) 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

RM 2 TO 189/19
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD, oplocení a zřízení sjezdu na pozemku
p. č. 602/35 k. ú. Dubí-Bystřice
•

392/17/2019

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu a oplocení z poplastovaného pletiva na pozemku p. č. 602/35 k. ú. Dubí-Bystřice
dle přiložené situace (Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 251 ostatní plocha, ostatní komunikace
k. ú. Dubí-Pozorka).
b) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením sousedního pozemku p. č. 602/35 k. ú. Dubí-Bystřice
na pozemek p. č. 251 k. ú. Dubí-Pozorka, 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
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RM 2 TO 190/19
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD, oplocení a zřízení sjezdu na pozemku
p. č. 373/1 k. ú. Dubí-Bystřice
•

393/17/2019

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu a oplocení z KB bloků výšky 2 m na pozemku p. č. 373/1 k. ú. Dubí-Bystřice dle
přiložené situace (Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 370 ostatní plocha, ostatní komunikace k.
ú. Dubí-Bystřice).
b) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením sousedního pozemku p. č. 373/1 na pozemek p. č. 370 vše k. ú. Dubí-Bystřice,
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 191/19
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD a oplocení na pozemku p. č. 448/31
k. ú. Mstišov
•

394/17/2019

RM po projednání
souhlasí
se stavbou rodinného domu a dřevěného oplocení s podezdívkou z KB bloků na pozemku
p. č. 448/31 k. ú. Mstišov dle přiložené situace (Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 447/12 ostatní
plocha, ostatní komunikace k. ú. Mstišov).
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 192/19
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Cínovec, ppč. 232/3 nové OM
•

395/17/2019

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Cínovec, ppč. 232/3 – nové OM) dle předložené situace do pozemků p.
č. 232/10 (trvalý travní porost) a p. č. 1150/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec
a
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č.
257/2019/189. 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 193/19
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „TP-Dubí, Pozorka, ppč. 407/3-nové OM“
•

396/17/2019

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Pozorka, ppč. 407/3-nové OM) dle předložené situace
do pozemku p. č. 408/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka. 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 194/19
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Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
„TP-Dubí, Černigovského, ppč. 91/1 – nové OM, IV-12-4016382“
•

–

služebnosti

na

stavbu

397/17/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 258/2019/2256 na pozemku
p. č. 88 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic (stavba TP-Dubí, Černigovského, ppč. 91/1nové OM, č. IV-12-4016382).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

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

RM 2 TO 195/19
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Dubí, Bystřická, pod školou –
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
•

398/17/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 259/2019/2257 na pozemku
p. č. 291/1 (ostatní plocha, silnice) k. ú. Dubí-Bystřice (stavba Dubí, Bystřická, pod školou – rekonstrukce
kanalizace a vodovodu).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 196/19
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti na stavbu „Kanalizace Běhánky“
•

399/17/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti č. 260/2019/2258 na pozemku p. č. 456/2
k. ú. Běhánky zapsaného na listu vlastnictví LV č. 1854 ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV - (stavba Splašková kanalizace Dubí-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

RM 2 TO 197/19
Žádost o souhlas s konáním akce „Volvosraz Dubí“ v Rudolfce
•

400/17/2019

RM po projednání
schvaluje
konání akce „Volvosraz Dubí“ v termínu 19.10.2019 od 16:00 hod. a 20.10.2019 do 10:00 hod. na pozemku
p. č. 8 k. ú Běhánky ve Sportovním areálu Rudolfka, Sportovní 200, Dubí.
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 198/19
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Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 239/2019/TPČ
na stavbu „Dubí, Nad Papírnou vodovod na p. p. č. 521/1 (Dubí-Pozorka), 373/4 a 370 (Dubí-Bystřice)
pro 4 RD, číslo stavby TP 006 098“
•

401/17/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 261/2019/2259 na pozemku
p. č. 370 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Bystřice (stavba Dubí, Nad Papírnou vodovod na p.
p. č. 521/1 (Dubí-Pozorka), 373/4 a 370 (Dubí-Bystřice) pro 4 RD, číslo stavby TP 006 098).
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 199/19
TP-Dubí, Na Výšině, připojení nových OM – změna stavby před dokončením
•

402/17/2019

RM po projednání
schvaluje
změnu v umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Na Výšině, připojení nových OM) dle předložené situace. Na
pozemcích p. č. 1088 a p. č. 1071/2 k. ú. Dubí u Teplic budou umístěny betonové základy pro přechod nového
vedení vrchem přes koryto vodního toku Bystřice.
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 17. schůze Rady města Dubí

03. 09. 2019

RM 2 TO 200/19
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí, Bystřice, ppč.
160/1-nové OM, IP-12-4008781“
•

403/17/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 262/2019/2260 na pozemku
p. č. 167 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Bystřice (stavba TP-Dubí, Bystřice, ppč. 160/1-nové
OM, č. IP-12-4008781).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

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

RM 2 TO 201/19
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1188/2 k. ú. Dubí u Teplic a umístění přípojného místa
vedení NN
•

404/17/2019

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1188/2 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 45
m2 k. ú. Dubí u Teplic. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu,
b) souhlasí
s umístěním přípojného místa ve stávajícím oplocení na pozemku p. č. 1188/2 k. ú. Dubí
u Teplic dle přiložené situace.
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 podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 17. schůze Rady města Dubí

03. 09. 2019

RM 2 TO 202/19
„Stavba 45 RD v lokalitě Barborka sever“ - Smlouva o budoucí darovací smlouvě dodatek č. 1
•

405/17/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č.
s p. J. G., bytem XXX (změna pozemku p. č. 453/11 na pozemek p. č. 453/29 k. ú. Mstišov).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

154/2018

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 203/19
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD a garáže na pozemku p. č. 219/16
k. ú. Drahůnky
•

406/17/2019

RM po projednání
souhlasí
se stavbou rodinného domu garáže, čistírny odpadních vod a akumulačních nádrží na vodu na pozemku
p. č. 219/16 k. ú. Drahůnky dle přiložené situace (Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 219/1 trvalý
travní porost k. ú. Drahůnky).
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 podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 17. schůze Rady města Dubí

03. 09. 2019

RM 2 TO 204/19
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s opravou a zateplením domu Ruská 393, Dubí
•

407/17/2019

RM po projednání
souhlasí
se zateplením domu Ruská 393, Dubí a s přesahem zateplení o 16 cm (Město Dubí sousedí
s objektem pozemkem p. č. 677/1 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí u Teplic)
za předpokladu, že zateplení bude ukončeno 30 cm nad místní komunikací IV. třídy (chodníkem) v ulici Ruská
ve správě Města Dubí a dešťové vody nebudou svedeny na pozemky města a na chodník v ulici Ruská.
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 205/19
Návrh na podání žádosti o odkoupení pozemku p. č. 452/31 k. ú. Dubí u Teplic
•

408/17/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
podat žádost o odkoupení pozemku p. č. 452/31 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 36 m2 k. ú. Dubí u Teplic za odhadní cenu ve vlastnictví J. Š., bytem XXX a společnosti ZENTEX
s.r.o., Pekařská 178/10, 415 01 Teplice.
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 206/19
Pronájem pozemku p. č. 1202/1 k. ú. Dubí u Teplic
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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 17. schůze Rady města Dubí

•

03. 09. 2019

409/17/2019

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem pozemku p. č. 1202/1 (zahrada) o výměře 1.215 m2 k. ú. Dubí u Teplic
a s uzavřením nájemní smlouvy č. 264/2019 za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadatelem J. Š., bytem XXX za cenu 3.045,- Kč/rok.
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

K bodu č. 3 - Různé
RM 3 FO 28/19
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Dubí na roky 2020 – 2022
•

410/17/2019

RM po projednání
a) bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubí na roky 2020 – 2022,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, předložit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města
Dubí na roky 2020 – 2022 ke schválení Zastupitelstvem města Dubí.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 03. 09. 2019

RM 3 FO 29/19
Odpis pohledávek
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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 17. schůze Rady města Dubí

•

03. 09. 2019

411/17/2019

RM po projednání
bere na vědomí
a) odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 30 000,- Kč spolu s náklady řízení v částce 1 000,- Kč
(VS 2010231),
b) odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši 10 000,- Kč spolu s náklady řízení v částce 1 000,- Kč
(VS 2010222).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned

RM 3 FO 30/19
Odpis pohledávek – místní poplatek za užívání veřejného prostranství
•

412/17/2019

RM po projednání
bere na vědomí
odpis pohledávek, které vznikly z místního poplatku za užívání veřejného prostranství v celkové výši
15.576,00 Kč, z důvodu nevymahatelnosti a z důvodu zrušení místního poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned

RM 3 MKZ 20/19
Individuální dotace z rozpočtu města Dubí
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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 17. schůze Rady města Dubí

•

03. 09. 2019

413/17/2019

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 6 000,00 Kč paní J. V., na reprezentaci v tanci na Světovém poháru
družstev - Mistrovství Německa 2019 ve Stuttgartě.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 MKZ 21/19
Rozbor hospodaření MKZ za 1 pololetí 2019
•

414/17/2019

RM po projednání
bere na vědomí
rozbor hospodaření MKZ za 1. pololetí 2019.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned

RM 3 TO 186/19
Uzavření smlouvy č. UL 2019_0050 o úpravě stávající infrastruktury (přeložka kabelů CETIN – úprava
křižovatky Mstišovská x Ruská).
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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 17. schůze Rady města Dubí

•

03. 09. 2019

415/17/2019

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy č. UL 2019_0050 o úpravě stávající infrastruktury (přeložka kabelů CETIN z důvodu
úpravy křižovatky Mstišovská x Ruská).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

V Dubí dne 03. 09. 2019

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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