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 18. schůze Rady města Dubí

24. 09. 2019

Usnesení
z 18. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 24. 09. 2019 na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


418/18/2019

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Program Adventních koncertů 2019
- Plán zimní údržby 2019/2020
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


419/18/2019

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

proti: 0

zdržel: 0
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 209/19
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD, oplocení, přístupové cesty a umístění
inženýrských sítí na pozemku p. č. 104/2 k. ú. Cínovec


420/18/2019

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu a oplocení z poplastovaného pletiva výšky 1,8 m na pozemku p. č. 104/2
k. ú. Cínovec dle přiložené situace (město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 1141/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace k. ú. Cínovec),
b) souhlasí
s umístěním přístupové cesty k RD přes pozemek p. č. 1141/1 k. ú. Cínovec,
c) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (vodovodní přípojka) dle přiložené situace do pozemku p. č. 1158/2 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec dle přiložené situace, za předpokladu, že vodoměrná šachta
nebude umístění na pozemku města a s uzavřením Dohody o právu provedení stavby č. 284/2019. Po
dokončení stavby vlastník vodovodní přípojky, požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na
základě skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 4/5)

nehlasoval: 0

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

RM 2 TO 210/19
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD a oplocení na pozemku p. č. 453/17
k. ú. Mstišov


421/18/2019

RM po projednání
souhlasí
se stavbou rodinného domu a oplocení z poplastovaného pletiva výšky 1,60 m pozemku
p. č. 453/17 k. ú. Mstišov dle přiložené situace (Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 453/1 orná
půda k. ú. Mstišov).
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
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RM 2 TO 211/19
Výměna technologie trafostanice – TP Dubí, Myslbekova 1309/1, připojení MVE


422/18/2019

RM po projednání
souhlasí
s výměnou technologie VN a drobných úprav trafostanice na pozemku ve vlastnictví města Dubí p. č. 1260/2
(zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. Dubí u Teplic ( TP_Dubí, Myslbekova 1309/1, připojení MVE).
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 212/19
Umístění inženýrských sítí „VO pro 7 RD Běhánky“, napojení na stávající vedení VO


423/18/2019

RM po projednání
a) schvaluje
umístění inženýrských sítí (VO pro 7 RD Dlouhá Běhánky) dle přiložené situace do pozemků p. č. 11 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) a p. č. 364/2 (ostatní plocha, neplodná půda) oba k. ú. Běhánky, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Dohody o právu provedení
stavby č. 286/2019. V případě, že vedení VO nebude převedeno do majetku města Dubí, investor požádá o
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného
sazebníku.
b) souhlasí
s napojením nového veřejného osvětlení v rámci stavby „VO pro 7 RD Dlouhá, Běhánky“ na stávající rozvod
veřejného osvětlení 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 (spotřeba
elektrické energie).
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
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RM 2 TO 213/19
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu „Dubí
Běhánky, Dlouhá ulice, p. p. č. 364/8 vodovod a kanalizace pro 7 RD“


424/18/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 287/2019/190 na pozemcích
p. č. 11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č.364/2 (ostatní plocha, neplodná půda) k. ú. Běhánky
(stavba Dubí Běhánky, Dlouhá ulice, p. p. č. 364/8 vodovod a kanalizace pro 7 RD).
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 216/19
Prodloužení nájmu restaurace v budově Sokolovna, U Hřiště 356, Dubí 1


425/18/2019

RM po projednání
souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem restaurace v budově Sokolovna, U Hřiště 356, Dubí 1 panu
M. K., bytem XXX do 31.3.2020, pokud nebude již zahájena plánovaná demolice objektu.
Nájemné by bylo hrazeno dle stávajících smluvních podmínek, tedy v částce 10 000 Kč měsíčně.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 - Různé
RM 3 FO 31/19
Rozpočtové opatření č. 29/2019


426/18/2019

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 29/2019 ve výši 168,05 tis. Kč – Přijetí úhrady půjčených prostředků od ZŠ Dubí 1,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc září 2019.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned

RM 3 FO 32/19
Rozpočtové opatření č. 33/2019


427/18/2019

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 33/2019 ve výši 200 tis. Kč – navýšení mzdových nákladů asistentů prevence
kriminality, kteří jsou spolufinancováni z projektu „Šance pro každého“,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc září 2019.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30.09.2019
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RM 3 FO 33/19
Rozpočtové opatření č. 35/2019


428/18/2019

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 35/2019 ve výši 15,93 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor vnitřních věcí –
přijatá neinvestiční účelová dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLBD
2021,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc září 2019.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30.09.2019

RM 3 FO 34/19
Rozpočtové opatření č. 36/2019


429/18/2019

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 36/2019 ve výši 10,0 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor vnitřních věcí –
vytvoření rezervy na krizová opatření dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc září 2019.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30.09.2019
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RM 3 MKZ 22/19
Program Adventních koncertů 2019


430/18/2019

RM po projednání
bere na vědomí
program Adventních koncertů 2019.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 3 OŠ 30/19
Žádost o souhlas s pořízením majetku


431/18/2019

RM po projednání
1. souhlasí
s pořízením interaktivní tabule Smart Board 885, 188 x 117 cm, včetně příslušenství, v celkové částce
137.754,- Kč z fondu investic pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE,
PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI.
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2019 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ ZÁKLADNÍ ŠKOLE DUBÍ 2,
TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI 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
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RM 3 OŠ 31/19
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2020


432/18/2019

RM po projednání
1. souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 v rámci dotačního programu Podpora terénní práce,
2. souhlasí
s výši minimální spoluúčasti ve výši 30 % u podané žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády
ČR Podpora terénní práce pro rok 2020,
3. doporučuje ZM
vzít na vědomí podání žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro
rok 2020 a potvrdit souhlas rady města s minimální spoluúčastí ve výši 30 %.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 3 OVV 10/19
Převod 100 ks knih „Dubí“ k použití na reprezentační činnosti


433/18/2019

RM po projednání
souhlasí
s převodem 100 ks knih „DUBÍ“ z prodejní zásoby na použití k reprezentačním činnostem Města Dubí.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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RM 3 TO 214/19
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 121/2010 - revize dětských hřišť


434/18/2019

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě č. 121/2010 se Zdeňkou Houžvičkovou-SPORTSERVIS, IČ 44287305,
Keteňská 1329/18, 193 00 Praha 9, ve věci rozšíření počtu revidovaných dětských hřišť.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 3 TO 215/19
Plán zimní údržby místních komunikací města Dubí


435/18/2019

RM po projednání
schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací města Dubí.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 3 TO 217/19
Nařízení města Dubí o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti chodníků
a místních komunikací na území města Dubí v zimním období


436/18/2019

RM po projednání
vydává
Nařízení města Dubí č. 1/2019 o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti chodníků
a místních komunikací na území města Dubí v zimním období.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 3 TO 218/19
Nařízení města Dubí o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí


437/18/2019

RM po projednání
vydává
Nařízení města Dubí č.2/2019 o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 3 TO 219/19
Výměna rozvaděče v kostele v Dubí 1 – navýšení hodnoty hlavního jističe


438/18/2019

RM po projednání
souhlasí
s navýšením hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v kostele v Dubí 1 a s uzavřením příslušných smluv
se společnostmi ČEZ Distribuce a. s. a ČEZ ESCO a. s.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracoval: Bc. Lukáš Jačka, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 3 TO 220/19
Výběrové řízení na zhotovitele akce – „Oprava části ubytovny v ul. Sportovní čp. 200 v Dubí 2“


439/18/2019

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Oprava části ubytovny v ul. Sportovní čp. 200 v Dubí 2“, a to firmu Roman Lang,
Teplická 368, 417 04 Hrob - IČ 48315320, která podala nejnižší cenovou nabídku – 568.700,- Kč vč. DPH.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 4/5)

nehlasoval: 0

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

V Dubí dne 24. 09. 2019

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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