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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

Usnesení
z 33. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 18. 08. 2020 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


804/33/2020

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


805/33/2020

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 136/20
Žádost o souhlas se stavbou RD, garáže, akumulační nádrže se vsakem, oplocení na pozemku
p. č. 413/21 k. ú. Mstišov a s přesahem požárně nebezpečného prostoru


806/33/2020

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu, garáže, akumulační nádrže se vsakem a oplocením z poplastovaného pletiva
do výšky 1,60 m dle přiložené situace na pozemku p. č. 413/21 k. ú. Mstišov. Město Dubí sousedí
pozemkem p. č. 555/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) k. ú. Dubí u Teplic,
b) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru (garáže na p. č. 413/21 k. ú. Mstišov) dle předložené situace
na pozemek p. č. 555/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 5

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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 137/20
Žádost o umístění antény na fasádu domu Mírová 92


807/33/2020

RM po projednání
souhlasí
s umístěním malé antény pro příjem internetu na fasádu domu u bytu č.9 paní A. S., XXX a se zřízením
prostupu pro kabel.
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 138/20
Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu, oplocení, umístění inženýrských sítí (vodovodní
a kanalizační přípojka) na pozemcích p. č. 271, p. č. 273/1, p. č. 273/3 a p. č. 634/11 k. ú. DubíBystřice a zřízením sjezdu


808/33/2020

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu a s oplocením z KB bloku s dřevěnou výplní a z poplastovaného pletiva
do výšky 1.60 m dle předložené situace na pozemcích p. č. 271, p. č. 273/1, p. č. 273/3, p. č. 634/11
k. ú. Dubí-Bystřice (stavba sousedí s pozemky Města Dubí p. č. 273/6 a p. č. 291/1 oba k. ú. DubíBystřice),
b) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační přípojka k novostavbě RD na p. č. 271,
p. č. 273/1, p. č. 273/3, p. č. 634/11 k. ú. Dubí-Bystřice) dle předložené situace do pozemků p. č. 273/6
(ostatní plocha, manipulační plocha) a 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 s uzavřením
Dohody o právu provedení stavby č. 215/2020,
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 273/1 přes pozemek p. č. 273/6 na pozemek p. č. 291/1
k. ú. Dubí-Bystřice, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
Pro: 5

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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 139/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Bystřice, Žižkova, ppč. 375/1-OM, IV-12-4019459


809/33/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Bystřice, Žižkova, ppč. 375/1-nové OM, IV-12-4019459)
dle předložené situace do pozemku p. č. 374 (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. 216/2020/213. 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 140/20
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody
o umístění stavby č. IV-12-4019308 „TP-Dubí, Dlouhá, ppč. 4/3-12x nové OM“


810/33/2020

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody
o umístění stavby č. 217/2020/214 na pozemcích p. č. 4/3 (trvalý travní porost) a p. č. 11 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) oba k. ú. Běhánky (stavba č. IV-12-4019308 TP-Dubí, Dlouhá, ppč. 4/3 – 12x nové
OM).
Pro: 5

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 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 141/20
Bezúplatný převod pozemku p. č. 772/9 k. ú. Dubí u Teplic


811/33/2020

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 772/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 13 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. 85/20/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí 218/2020/1520.
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 142/20
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou „Oprava a modernizace bytového
domu Důl Bedřich 489/5, Dubí“


812/33/2020

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „Oprava a modernizace bytového domu Důl Bedřich 489/5 Dubí a s přesahem zateplení
o 17 cm (Město Dubí sousedí s objektem pozemky p. č. 709 ostatní plocha, manipulační plocha
a p. č. 715/1 ostatní plocha, neplodná půda k. ú. Dubí u Teplic) za předpokladu, že dešťové vody nebudou
svedeny na pozemky města.
Pro: 5

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 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 143/20
Žádost o souhlas k úpravě pozemku p. č. 24/13, umístění 2 ks ozdobných květináčů
a provedení hydroizolace na p. č. 24/11 oba k. ú. Dubí u Teplic


813/33/2020

RM po projednání
a) souhlasí
s osazením okrasných rostlin s následnou péči majitelů restaurace „Stará pošta“ na pozemku p. č. 24/13
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 4 m2 k. ú. Dubí u Teplic,
b) souhlasí
s umístěním 2 ks ozdobných květináčů u vchodu do objektu restaurace „Stará pošta“,
c) souhlasí
s provedením hydroizolace objektu restaurace „Stará pošta“ a drenáže v šířce 40 cm na pozemku
p. č. 24/11 (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

RM 2 TO 144/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 817/1 k. ú. Dubí u Teplic


814/33/2020

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 817/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 1.100 m2
k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 5

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 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 145/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 570/1 k. ú. Dubí u Teplic


815/33/2020

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 570/1 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře cca 3.180 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 146/20
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 21 k. ú. Mstišov


816/33/2020

RM po projednání
odkládá
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 21 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 295 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

RM 2 TO 147/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 111 k. ú. Dubí-Bystřice


817/33/2020

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 111 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
cca 90 m2 k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 5

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 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 148/20
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1171/2 a část pozemku p. č. 1173/1 k. ú. Cínovec


818/33/2020

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1171/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
86 m2 a část pozemku p. č. 1173/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 185 m2 oba
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

RM 2 TO 149/20
Zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 476/33 za pozemek p. č. 204/6 oba k. ú. Mstišov


819/33/2020

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 476/33 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 11 m2 k. ú. Mstišov ve vlastnictví Města Dubí za část pozemku
p. č. 204/6 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 18 m2 k. ú. Mstišov ve vlastnictví I. a A. P.,
XXX.
Pro: 5

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 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 150/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „Dubí - kanalizační přípojka pro BD č. p. 160/6“


820/33/2020

RM po projednání
a) schvaluje
umístění inženýrských sítí (Dubí – kanalizační přípojka pro BD č.p. 160/6) dle předložené situace
do pozemků p. č. 354/15 (ostatní plocha, dráha) a p. č. 544/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oba
k. ú. Dubí-Bystřice (LV 10001) a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních
komunikací,
b) schvaluje
umístění inženýrských sítí (Dubí – kanalizační přípojka pro BD č.p. 160/6) dle předložené situace
do pozemků p. č. 640/2 (ostatní plocha, neplodná půda) a p. č. 544/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
oba k. ú. Dubí-Bystřice (LV 1097 – spoluvlastnický podíl ve výši 2/3), a to v souladu s vyjádřením
Technického odboru k zásahům do místních komunikací,
c) schvaluje
uzavření Dohody o právu provedení stavby č. 219/2020.
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 151/20
Žádost o pronájem bytu Mírová 300/25A


821/33/2020

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č. 6 o velikosti 1+3, na adrese Mírová 300/25A, Dubí 3 od 1.9.2020 a ukládá
Technickému odboru uzavřít nájemní smlouvu s žadatelkou: B. P., bytem XXX.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 152/20
Žádost o umístění reklamní tabule pro restauraci Rudolfka


822/33/2020

RM po projednání
souhlasí
s umístěním reklamní tabule s nápisem RESTAURACE RUDOLFKA na oplocení sportovního areálu
na křižovatce ulic Sportovní a Dlouhá, Dubí 2.
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 153/20
Žádost o pronájem prodejního stánku


823/33/2020

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem prodejního stánku typu 195 v prostorách sportovního areálu ve Sportovní ulici, č. p. 200/1,
417 02 Dubí 2 paní N. Š., bytem XXX. Cena pronájmu činí 500 Kč/měsíc.
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 154/20
Zveřejnění záměru prodat prodejní stánek


824/33/2020

RM po projednání
doporučuje ZM
zveřejnění záměru prodat prodejní stánek typu 195, který se nachází v prostorách sportovním areálu na
adrese Sportovní 200/1, Dubí 2. Cena stánku dle znaleckého posudku činí 28 790 Kč.
Pro: 5

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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 155/20
Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 232/1 k. ú. Cínovec


825/33/2020

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 232/1 k. ú. Cínovec (stavba sousedí s pozemkem Města
Dubí p. č. 1160 k. ú. Cínovec),
b) souhlasí
s uzavřením dohody č. 224/2020 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. 232/8, 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,
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 232/1 přes pozemky p. č. 232/8, 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

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 157/20
Souhlas s umístěním hlavního uzávěru plynu na stávající přípojku do pozemku p. č. 959/1
k. ú. Dubí u Teplic


826/33/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění hlavního uzávěru plynu na stávající přípojku do pozemku ve vlastnictví města Dubí p. č. 959/1
(ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic v zeleném pásu před domem Bezručova 219/2,
Dubí s tím, že osazení bude souběžně se stávajícím terénem.
Pro: 5

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 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 158/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu „TP-Dubí, Pozorka, Mírová, ppč. 476-nové OM,
IP-12-4019462“


827/33/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Pozorka, Mírová, ppč. 476-nové OM, IP-12-4019462) dle
předložené situace do pozemků p. č. 476 (ostatní plocha, manipulační plocha) a p. č. 479/2 (ostatní
plocha, zeleň) k. ú. Dubí-Pozorka a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. 225/2020/215. 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 160/20
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na akci „TP Dubí, Bystřice –
kabelizace NN, II. část“


828/33/2020

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 226/2020/2289 na pozemcích p. č. 11,
p. č. 31, p. č. 126/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky, p. č. 33, p. č. 48, p. č. 61/1,
p. č. 109/1, p. č. 137 a p. č. 282 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Drahůnky na akci „TP_Dubí,
Bystřice – kabelizace NN, II. část, IE-12-4004630“.
Pro: 5

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 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 161/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „Odkanalizování RD č. p. 348 Dubí na p. č. 654/5
k. ú. Dubí u Teplic“


829/33/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Odkanalizování RD č.p. 348 Dubí na p. č. 654/5 k. ú. Dubí
u Teplic) dle předložené situace do pozemku p. č. 192/3 (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. 227/2020.
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 162/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1308/1 k. ú. Dubí u Teplic


830/33/2020

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1308/1 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře cca 1.340 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 5

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 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 163/20
Návrh na odkoupení pozemku p. č. 545/10 k. ú. Mstišov


831/33/2020

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit odkoupení pozemku p. č. 545/10 (ostatní plocha, silnice) o výměře 96 m2
k. ú. Mstišov za cenu 62.400,- Kč ve vlastnictví L. a Mgr. P. B., bytem XXX
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 164/20
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na akci „Výstavba nového veřejného osvětlení v ulici
Dubská – 1. etapa“


832/33/2020

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 228/2020/2290 na pozemku p. č. 1305/1 (lesní pozemek)
k. ú. Dubí u Teplic vedený na listu vlastnictví č. 1894 Lesů České republiky, s. p. se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08.
Pro: 5

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 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 165/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
na stavbu pod označením „11010-089004 RVDSL1619_C_U_DUBB28_NDN“


833/33/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (11010-089004 RVDSL1619_C_U_DUBB28_NDN) dle předložené situace
do pozemku p. č. 476 (ostatní plocha, manipulační plocha) k. ú. Dubí-Pozorka a uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 229/2020/216. 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 167/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu „TP-Dubí, Myslbekova, ppč. 1270/3 – nové OM,
IV-12-4019603“


834/33/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Myslbekova, ppč. 1270/3 – nové OM, IV-12-4019603)
dle předložené situace do pozemku p. č. 1250 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 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 smlouvy o právu provést stavbu
č. 230/2020/217. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 5

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 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 168/20
Žádost o souhlas se stavbou garáže, oplocení, umístění inženýrských sítí (kanalizační přípojka)
na pozemcích p. č. 159, p. č. 160 k. ú. Drahůnky, zřízením sjezdu a přesah požárně nebezpečného
prostoru


835/33/2020

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou garáže a pobytové místnosti a s oplocením z poplastovaného pletiva do výšky 1.60 m
dle předložené situace na pozemcích p. č. 159, p. č. 160 k. ú. Drahůnky (stavba sousedí s pozemkem
Města Dubí p. č. 108/1 oba k. ú. Drahůnky),
b) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (kanalizační přípojka k novostavbě garáže a pobytové místnosti
na pozemcích p. č. 159 a p. č. 160 k. ú. Drahůnky) dle předložené situace do pozemku p. č. 108/1 (ostatní
plocha, silnice) k. ú. Drahůnky, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních
komunikací a s uzavřením Dohody o právu provedení stavby č. 231/2020,
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 159 na pozemek p. č. 108/1 k. ú. Drahůnky,
a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka,
d) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru (novostavba garáže a pobytové místnosti
na p. č. 159 a p. č. 160 k. ú. Drahůnky) dle předložené situace na pozemek p. č. 108/1 (ostatní plocha,
silnice) 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

RM 2 TO 169/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „Kanalizační přípojka k RD čp. 36 k. ú. DubíBystřice“


836/33/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Kanalizační přípojka k RD čp. 36 k. ú. Dubí-Bystřice)
dle předložené situace do pozemku p. č. 34 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Bystřice,
a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Dohody
o právu provedení stavby č. 232/2020.
Pro: 5

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 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 170/20
Pronájem části pozemku p. č. 173/1 k. ú. Cínovec


837/33/2020

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 173/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 530 m2 k. ú. Cínovec
a s uzavřením nájemní smlouvy č. 233/2020 za účelem zajištění přístupu a zázemí k pozemku
st. p. č. 303 k. ú. Cínovec na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadateli A. I. a R. M., bytem
XXX cenu 990,- 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

RM 2 TO 171/20
Pronájem části pozemku p. č. 355/1 k. ú. Dubí u Teplic


838/33/2020

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. 234/2020 za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadatelkou P. T. O., XXX za cenu 135,- Kč/rok.
Pro: 5

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 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 2 TO 172/20
Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu, oplocení na pozemcích p. č. 14, p. č. 73/4
k. ú. Cínovec a zřízením sjezdu


839/33/2020

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu a s oplocením (oplocení nekopíruje hranici pozemků, ale stávající
komunikaci) dle předložené situace na pozemcích p. č. 14, p. č. 73/4 k. ú. Cínovec (stavba sousedí
s pozemkem Města Dubí p. č. 1141/1 k. ú. Cínovec)
b) souhlasí
s uzavřením dohody č. 224/2020 o způsobu provedení nezbytných úprav místní komunikace
a souvisejících pozemků, vyvolaných stavební činností uživatele a z důvodu mimořádné změny
dopravního významu (přístup přes pozemek p. č. 1141/1 k. ú. Cínovec) s tím, že tato dohoda stanoví
technické podmínky pro užívání a úpravu příjezdové komunikace
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 73/4 na pozemek p. č. 1141/1 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 174/20
Souhlas s provedením drenáže okolo domu Bystřická č. p. 102/1 a s napojením do dešťové vpusti


840/33/2020

RM po projednání
schvaluje
provedení drenáže okolo domu Bystřická č.p. 102/1 (s napojením do dešťové vpusti)
do pozemků p. č. 440 (ostatní plocha, silnice) a p. č. 452/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) oba
k. ú. Dubí-Bystřice za předpokladu, že zároveň budou do dešťové vpusti zaústěny stávající okapové
svody domu čp. 102/1. Technické podmínky pro napojení do dešťové vpusti stanoví technický odbor.
Pro: 5

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 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

K bodu č. 3 – Různé

RM 3 FO 34/20
Rozpočtové opatření č. 36/2020


841/33/2020

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 36/2020 ve výši 250,60 tis. Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 - převod finančních
prostředků z účtu EKOKOM na výdajový účet města, ze kterého byly faktury společnosti Marius
Pedersen, a.s. uhrazeny a připsání uhrazené částky zpět do rozpočtu ORJ 2,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc srpen 2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 08. 2020

RM 3 FO 35/20
Rozpočtové opatření č. 37/2020


842/33/2020

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 37/2020 ve výši 483 tis. Kč – poskytnutá neinvestiční dotace v rámci Programu
prevence kriminality na místní úrovni 2020– Asistent prevence kriminality,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc srpen 2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 08. 2020
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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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 3 FO 36/20
Rozpočtové opatření č. 38/2020


843/33/2020

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 38/2020 ve výši 14,79 tis. Kč – rozdělení výtěžků z maškarního bálu
příspěvkovým organizacím města Dubí, včetně změny závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc srpen 2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 08. 2020

RM 3 FO 37/20
Rozpočtové opatření č. 40/2020


844/33/2020

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 40/2020 ve výši 249,91 tis. Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 - převod finančních
prostředků z účtu EKOKOM na výdajový účet města, ze kterého byly faktury společnosti Marius
Pedersen, a.s. uhrazeny a připsání uhrazené částky zpět do rozpočtu ORJ 2,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc srpen 2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 08. 2020

RM 3 FO 38/20
Rozpočtové opatření č. 41/2020
Materiál stažen z projednání předkladatelem FO (došlo ke změně – návaznost na materiál č. RM 3/TO
159/20)
Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 08. 2020
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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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 3 FO 39/20
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Dubí na roky 2020 – 2023


845/33/2020

RM po projednání
a) bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubí na roky 2020 – 2023,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, předložit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu
města Dubí na roky 2020 – 2023 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: 31. 08. 2020

RM 3 MKZ 17/20
Žádost o pronájem objektu Lidového domu, Sadová 192, 417 03 Dubí 3


846/33/2020

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem Lidového domu dne10.10.2020 k uspořádání rodinné oslavy. Poplatek dle Směrnice Pravidla pro poskytování krátkodobého pronájmu ve výši 6 000,00 Kč včetně 21% DPH.
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 OŠ 28/20
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2020


847/33/2020

RM po projednání
souhlasí
s přidělením individuálních dotací pro rok 2020 v celkové výši 14.790,- Kč dle předloženého návrhu.
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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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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 3 OŠ 29/20
Platový výměr


848/33/2020

RM po projednání
schvaluje
plat a jeho složky paní M. S., ředitelce MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s účinností od 1. září 2020 (platový výměr č. j. 8/2020),
na základě splnění podmínek pro postup do vyššího platového stupně.
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 30/20
Platový výměr


849/33/2020

RM po projednání
stanovuje
plat a jeho složky paní Z. L., dipl. um., ředitelce Základní umělecké školy, Dubí 2, Dlouhá 134,
příspěvkové organizace s účinností od 1. září 2020 (platový výměr č. j. 9/2020).
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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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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 3 OŠ 31/20
Žádost o souhlas s pořízením majetku


850/33/2020

RM po projednání
1. souhlasí
s pořízením plynového ohřívače vody PROTHERM PANDA TG 27 vč. montáže a odkouření, v celkové
částce 45.289,09 Kč vč. DPH pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE,
PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI, který bude financován z běžného rozpočtu školy,
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2020 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: 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 32/20
Přerušení provozu mateřské školy


851/33/2020

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení provozu dne 10. 8. 2020 v Mateřské škole U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236.
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 33/20
Trvání pracovních poměrů ředitelů škol


852/33/2020

RM po projednání
bere na vědomí
trvání pracovních poměrů ředitelů škol, kterým skončilo šesti leté období výkonu práce ředitele
k 31. 7. 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
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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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 3 OVV 16/20
Převod majetku z MěÚ do ZŠ Dubí 2


853/33/2020

RM po projednání
souhlasí
s převodem majetku (kancelářského nábytku) z MěÚ Dubí do ZŠ Dubí 2 dle předloženého rozpisu
v celkové pořizovací hodnotě 77261,- Kč.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Lenka Orgoňová, OVV - matrika
Předkládá: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: 31. 08. 2020

RM 3 OVV 17/20
Prodej automobilu JSDH Dubí – Volkswagen Transporter T4


854/33/2020

RM po projednání
souhlasí
s prodejem vozidla Volkswagen Transporter T4 RZ: 2U5 4142 VIN: WV2ZZZ70ZYH099126 za cenu
19.000,- Kč včetně DPH žadateli p. Z. K., r. č.: XXX, trvale bytem XXX.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 SD 8/20
Akce pro děti v rámci projektu „Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí“


855/33/2020

RM po projednání
bere na vědomí
uskutečnění akce pro v rámci projektu „Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí“
(reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016476) dne 26. 9. 2020 v Dubí – Pozorce, na travnaté ploše přilehlé
k Lidovému domu.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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(celkový počet 5/5)

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 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 3 SÚ 1/20
Žádost o výjimku ze stavební uzávěry


856/33/2020

RM po projednání
uděluje
výjimku z obecně závazné vyhlášky č.3/1998 o vyhlášení stavební uzávěry pro záměr rekonstrukce
objektu Ruská 79, Dubí na bydlení s kavárnou.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 TAJ 4/20
Informační tabule


857/33/2020

RM po projednání
souhlasí
s realizací informační tabule v ulici Tovární, Dubí 2, připomínající vojenský zajatecký tábor za 2. sv.
války. Náklad do 25.000,- Kč.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: září 2020

RM 3 TO 156/20
Žádost o příspěvek na zřízení zpevněné plochy u restaurace Sportovní 200


858/33/2020

RM po projednání
souhlasí
se zřízením zpevněné plochy na části p. p. č. 10/3 k. ú. Běhánky v rozsahu cca 6 m2 s tím, že práce zajistí
provozovatelka restaurace svými kapacitami a materiál (betonová zámková dlažba a obruby) bude
zaplacen po předložení faktury z rozpočtu technického odboru.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval a 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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 3 TO 159/20
Schválení uzavření dodatku č.1 ke SoD č.154/2020 – „Učebny v ZUŠ, Dlouhá 134 v Dubí 2“
Materiál stažen z projednání předkladatelem TO (došlo ke změně, nový materiál bude předložen na
příštím jednání RM)
Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 3 TO 166/20
Stanovisko k úplné uzavírce silnice I/8 v Dubí mezi ulicemi Střední a K. H. Borovského
 859/33/2020
RM po projednání
nesouhlasí
s úplnou uzavírkou silnice I/8 v úseku od křižovatky s ulicemi Střední a Bystřická po ulici
K. H. Borovského resp. č.p. 155/61 z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval a předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 3 TO 173/20
Smlouva o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného a varovného
povodňového systému


860/33/2020

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného a varovného
povodňového systému, č. smlouvy 236/2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval a 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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 3 TO 175/20
Výběrové řízení na akci ,,Odstranění sedimentů z Hamerského rybníka v Dubí“


861/33/2020

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce ,,Odstranění sedimentů z Hamerského rybníka v Dubí“, a to firmu Vladimír
Kochman – Stavitelství, Koněvova 227/13, 417 01 Dubí 1, IČ 13327739, která podala nejnižší cenovou
nabídku ve výší 431.814,40 Kč bez DPH, tj. 522.495,42 Kč vč. DPH.
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

RM 3 TO 176/20
Souhlas k návrhu na vyhlášení památného stromu rostoucího na p. p. č. 1193, k. ú. Cínovec
Materiál stažen z projednání předkladatelem TO
Zpracovala: Taťána Skokánková, 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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí

18. 08. 2020

RM 3 TO 177/20
Žádost o krátkodobý pronájem pozemku p. č. 8 k. ú. Běhánky


862/33/2020

RM po projednání
souhlasí
s krátkodobým pronájmem pozemku p. č. 8 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha)
o výměře 1.601 m2 k. ú. Běhánky na uspořádání kulturní akce „17. ročník Dubského lampionového
průvodu“ dne 25.9.2020 v době od 16:00 do 22:00 hod. Po ukončení akce bude pozemek uveden do
původního stavu.
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

V Dubí dne 18. 08. 2020

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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