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 22. schůze Rady města Dubí

17. 12. 2019

Usnesení
z 22. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 17. 12. 2019 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


528/22/2019

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


529/22/2019

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2

TO 280/19

Záměr zveřejnění pronájmu


530/22/2019

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním pronájmu prostor sloužících k podnikání č. 524 (bývalá prodejna textilu) na adrese
Krušnohorská 41, Dubí 1 od 1.3.2020.
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
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RM 2 TO 282/19
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační přípojky
a řady, VO) a napojení nové komunikace na pozemek p. č. 148/1 k. ú. Dubí u Teplic


531/22/2019

RM po projednání
a) schvaluje
umístění inženýrských sítí (2 x vodovodní a kanalizační přípojka, vodovodní a kanalizační řad, VO – Dubí,
ulice
Zahradní
–
zóna
pro
bydlení)
dle
předložené
situace
do
pozemku
p. č. 148/1 (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. 375/2019. Investor po dokončení stavby požádá o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
b) souhlasí
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 připojením nové asfaltové komunikace na pozemek p. č. 148/1 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 283/19
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu „Dubí,
Bystřice, Žižkova – vodovod pro 1 RD na p. p. č. 375/3“


532/22/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 376/2019/197 na pozemku
p. č. 374 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Bystřice (stavba Dubí, Bystřice, Žižkova – vodovod
pro 1 RD na p. p. č. 375/3).
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 2 z 16
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RM 2 TO 284/19
Žádost o souhlas sousedního vlastníka se stavbou „ČOV pro RD – Tuháček p. č. 76 Dubí-Pozorka“


533/22/2019

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „ČOV pro RD Tuháček, p. č. 76 k. ú. Dubí-Pozorka“, včetně vsaku na pozemku p. č. 76
k. ú. Dubí u Teplic (stavba sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Dubí p. č. 447/15 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 285/19
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu služebnosti na akci města
„Rekonstrukce VO, ulice Karolíny Světlé, Dubí“


534/22/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu – služebnosti
č. 377/2019/198 na pozemku p. č. 1116/1 (vodní plocha, koryto vodního toku upravené nebo přirozené)
k. ú. Dubí u Teplic zapsaného na LV 1821 ve vlastnictví Povodí Ohře s. p. se sídlem Bezručova 4219,
430 03 Chomutov, IČ 70889988 (stavba Rekonstrukce VO, ulice Karolíny Světlé, 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
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17. 12. 2019

RM 2 TO 286/19
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, ppč. 885, zahrady -nové OM“


535/22/2019

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, ppč. 885, zahrady – nové OM) dle předložené situace do pozemků
p. č. 874/3 (trvalý travní porost), p. č. 1015 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 1019 (ostatní plocha,
neplodná půda) 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. 378/2019/199. 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 287/19
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene „Teplice Reko STK – rozvodu ÚT a TUV z PK
Tovární do BD Dubí“


536/22/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 379/2019/2271 na pozemcích p. č. 180 (ostatní plocha,
neplodná půda), p. č. 192/6, p. č. 192/7, p. č. 379/13 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 379/1 (ostatní
plocha, zeleň) vše k. ú. Dubí u Teplic (stavba Teplice Reko STK – rozvodu ÚT a TUV z PK Tovární do BD
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
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RM 2 TO 288/19
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene „TP_Dubí, Cínovec-posílení sítě, nové OM“


537/22/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 380/2019/2272 na pozemcích p. č. 404/2,
p. č. 1238/1, p. č. 1185, p. č. 1187, p. č. 1193 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. Cínovec
(stavba TP_Dubí, Cínovec – posílení sítě, nové OM, IV-12-4015323).
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 289/19
Žádost o souhlas sousedního vlastníka s demolicí domu Drahůnská 30/20


538/22/2019

RM po projednání
souhlasí
s odstraněním stavby rodinného domu Drahůnská č. p. 30/20, Dubí, včetně garáže na pozemku p. č. 159
(zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. Drahůnky. Město Dubí sousedí pozemkem p. č. 108/1 (ostatní plocha,
silnice) k. ú. Drahůnky.
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 290/19
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene „TP-Dubí, Žižkova, ppč. 373/1-nové OM“


539/22/2019

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 38/2019/2273 na pozemku
p. č. 370 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Bystřice (stavba TP-Dubí, Žižkova, ppč. 373/1nové OM, IV-12-4017078).
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 22. schůze Rady města Dubí

17. 12. 2019

RM 2 TO 291/19
Ukončení nájemní a příkazní smlouvy dohodou a uzavření nových smluv


540/22/2019

RM po projednání
a) souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy č. 80/2019 o nájmu bytu 1+3 na adrese Sportovní 200/1, Dubí 2 dohodou
k 31.12.2019 s paní J. R. a následným uzavřením nové nájemní smlouvy s paní N. Š. od 1.1.2020 na dobu
neurčitou, kdy nájemné činí 2 145 Kč/měsíc a zálohy na služby činí 2 220 Kč/měsíc;
b) souhlasí
s ukončením smlouvy příkazní č. 330/2018 dohodou k 31.12.2019 s paní J. R. a následným uzavřením nové
příkazní smlouvy od 1.1.2020 na dobu neurčitou s paní N. Š., kdy smluvní odměna za plnění uzavřené
smlouvy činí 20 000 Kč/měsíc.
Pro: 4

proti: 1

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 292/19
Odvolání se (podání odporu) proti usnesení RM č. 515/21/2019


541/22/2019

RM po projednání
a) bere na vědomí
informaci o odvolání (podání odporu) paní V. M., bytem XXX proti usnesení Rady města Dubí
č. 515/21/2019,
b) nesouhlasí
se žádostí o revokaci usnesení RM Dubí, vypsáním nového zveřejnění pronájmu a s novým posouzením
žádosti o pronájem prostor restaurace a služebního bytu – Sportovní 200/1, Dubí.
Pro: 4

proti: 1

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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17. 12. 2019

RM 2 TO 293/19
Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 232/3 k. ú. Cínovec
a souhlas s umístěním vodovodní přípojky


542/22/2019

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou horského domu a s oplocením z gabionu do výšky 1.50 m na pozemku p. č. 232/3 k. ú. Cínovec
(stavba sousedí s pozemky Města Dubí p. č. 232/10 a p. č. 1150/1 k. ú. Cínovec)
b) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (vodovodní přípojka, včetně vodoměrné šachty k pozemku
p. č. 232/3 Cínovec) dle předložené situace do pozemků p. č. 232/5 (trvalý travní porost),
p. č. 232/10 (trvalý travní porost), p.
č. 1150/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
a p. č. 1167/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. Cínovec, a to v souladu s vyjádřením
Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Po dokončení stavby investor požádá o uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
c) souhlasí
s uzavřením dohody č. 384/2019 o způsobu provedení nezbytných úprav místní komunikace
a souvisejících pozemků, vyvolaných stavební činností uživatele a z důvodu mimořádné změny dopravního
významu (přístup přes pozemky p. č. 232/10 a p. č. 1150/1 k. ú. Cínovec) s tím, že tato dohoda stanoví
technické podmínky pro užívání a úpravu příjezdové komunikace
d) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 232/3 přes pozemky p. č. 232/10 a p. č. 1150/1 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

(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 294/19
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 555/2 k. ú. Dubí u Teplic a žádost o umístění schodů
na p. č. 555/2 Dubí u Teplic


543/22/2019

RM po projednání
a) schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 555/2 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca
108 m2 k. ú. Dubí u Teplic,
b) souhlasí
s vybudováním schodišťových stupňů na pozemku p. č. 555/2 k. ú. Dubí u Teplic k umožnění přístupu na
pozemek p. č. 413/6 k. ú. Dubí u Teplic. Město Dubí nebude řešit případné zatékání dešťových srážek
z pozemků města na pozemek p. č. 413/6 k. ú. Dubí u Teplic. Stavba schodišťových stupňů a následná údržba
bude prováděna žadatelem.
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 295/19
Zveřejnění záměru pronajmout nebo prodat část pozemku p. č. 476/33 k. ú. Mstišov


544/22/2019

RM po projednání
a) neschvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 476/33 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca
105 m2 k. ú. Mstišov,
b) nedoporučuje ZM
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 476/33 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 105 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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17. 12. 2019

RM 2 TO 296/19
Souhlas s umístěním inženýrských sítí „Dubí, Dlouhá – rekonstrukce vodovodu I. a II. část“


545/22/2019

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Dubí, Dlouhá rekonstrukce vodovodu I. a II. část) dle předložené situace do
pozemků p. č. 11, p. č. 59, p. č. 85 (vše 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
k provedení stavby č. 391/2019. Po dokončení stavby investor požádá o uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti.
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 298/19
Smlouva o dílo na odečty a rozúčtování vodoměrů a indikátorů tepla


546/22/2019

RM po projednání
a) souhlasí
s ukončením smlouvy o dílo č. 2004021 uzavřené dne 1.5.2004 mezi Městem Dubí a firmou RONICA, s.r.o.
Teplice z důvodu aktualizace smlouvy,
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo č. 20191377 na odečty vodoměrů a indikátorů tepla a rozúčtování nákladů
s firmou RONICA, s.r.o. Teplice, číslo smlouvy Města 403/2019.
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

Stránka 9 z 16

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 22. schůze Rady města Dubí

17. 12. 2019

RM 2 TO 299/19
Bezúplatný převod pozemku p. č. 901/10 k. ú. Dubí u Teplic


547/22/2019

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 901/10 (ostatní plocha, jiná plocha)
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. 232/19/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí 394/2019/1507.
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 300/19
Pronájem pozemku p. č. 496/3 k. ú. Dubí-Pozorka


548/22/2019

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem pozemku p. č. 496/3 (zahrada) o výměře 233 m2 k. ú. Dubí-Pozorka
a s uzavřením nájemní smlouvy č. 395/2019 za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadatelkou Ing. P. W., XXX za cenu 350,- 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
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RM 2 TO 301/19
Pronájem ubytovacího prostoru


549/22/2019

RM po projednání
a) souhlasí
se zveřejněním ubytovacího prostoru (obytná místnost + KK), Sportovní 200/1, Dubí 2 o rozloze 26,10 m 2
od 1.2.2020 do 30.6.2020 za cenu 165 Kč/den,
b) souhlasí
s krátkodobým pronájmem ubytovacího prostoru (obytná místnost + KK), Sportovní 200/1, Dubí 2
se slečnou C. C., nar. XXX, bydlištěm XXX od 6.1.2020 do 31.1.2020 za cenu 165 Kč/den.
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
K bodu č. 3 - Různé
RM 3 FO 43/19
Schválení rozpisu jednotlivých položek rozpočtu města na rok 2020


550/22/2019

RM po projednání
schvaluje
rozpis jednotlivých položek rozpočtu města 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: 31. 12. 2019
RM 3 FO 44/19
Rozpočtové opatření č. 44/2019


551/22/2019

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 44/2019 ve výši 19,24 tis. Kč – Přijatá účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek
SDH Dubí na rok 2019,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc prosinec 2019.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 12. 2019
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RM 3 FO 45/19
Rozpočtové opatření č. 45/2019


552/22/2019

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 45/2019 ve výši 236.284,00 Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor školství –
poskytnutí dotace z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je určena pro
MŠ Mstišov, Školní 39, Dubí 3 - Mstišov, včetně změny závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc prosinec 2019.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 12. 2019

RM 3 FO 46/19
Rozpočtové opatření č. 46/2019


553/22/2019

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 46/2019 ve výši 136.020,00 Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor školství –
poskytnutí dotace z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je určena pro
MŠ U Křemílka, Rokosovského 236, Dubí 2, včetně změny závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc prosinec 2019.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 12. 2019
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RM 3 FO 47/19
Rozpočtové opatření č. 47/2019


554/22/2019

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 47/2019 ve výši 434.777,00 Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor školství –
poskytnutí dotace z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je určena pro
MŠ Dubánek, Křižíkova 157, Dubí 1, včetně změny závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc prosinec 2019.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 12. 2019

RM 3 OŠ 41/19
Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2020


555/22/2019

RM po projednání
schvaluje
odpisové plány na rok 2020 u příspěvkových organizací:
MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3-MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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RM 3 OŠ 42/19
Navýšení odpisového plánu na rok 2019


556/22/2019

RM po projednání
schvaluje
navýšení odpisového plánu na rok 2019 o částku 1.435,- Kč u ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2,
TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
RM 3 OŠ 43/19
Vnitřní platový předpis, platové výměry ředitelů škol


557/22/2019

RM po projednání
1. schvaluje
Vnitřní platový předpis č. 6, včetně přílohy č. 1, s účinností od 1. 1. 2020, kterým se ruší Vnitřní platový
předpis č. 5 ze dne 24. června 2013,
2. schvaluje
platové výměry ředitelů škol č. j. 1 – 7/2020, v souladu s nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
RM 3 SD 20/19
Tematický akční plán města Dubí pro oblast možností práce s komunitou v místní části Pozorka


558/22/2019

RM po projednání
1. schvaluje
Tematický akční plán města Dubí pro oblast možností práce s komunitou v místní části Pozorka pro období
12/2019 – 12/2022 vypracovaný Agenturou pro sociální začleňování,
2. schvaluje
podání žádosti o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost, prioritní osa 2 „Sociální začleňování
a boj s chudobou“, číslo výzvy 03_16_052.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned
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RM 3 SÚ 2/19
Žádost o výjimku ze stavební uzávěry


559/22/2019

RM po projednání
uděluje
výjimku z obecně závazné vyhlášky č.3/1998 o vyhlášení stavební uzávěry pro záměr rekonstrukce objektu
Ruská 19, Dubí (bývalý penzion SIESTA) na bydlení.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval a předkládá: Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP
Termín: ihned

RM 3 TO 279/19
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie č. Z_S14_12_8120072747 se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín z důvodu připravované stavby „Úprava křižovatky Mstišovská x Ruská v Dubí“


560/22/2019

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie č. Z_S14_12_8120072747 se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín z důvodu připravované stavby „Úprava křižovatky Mstišovská x Ruská v Dubí“.
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

RM 3 TO 281/19
Návrh Smlouvy o zajišťování služeb zvířecího útulku pro rok 2020


561/22/2019

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy č. 372/2019 o zajišťování služeb zvířecího útulku pro rok 2020 se Spolkem
Anidef, z.s.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 3 TO 297/19
Žádost o podporu v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020


562/22/2019

RM po projednání
souhlasí
s podáním žádosti o podporu na projekt Sadové úpravy parku u kostela Panny Marie v Dubí II. etapa v rámci
Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Eva Vítková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

V Dubí dne 17. 12. 2019

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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