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 24. schůze Rady města Dubí

22. 3. 2016

Usnesení
z 24. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 22. 3. 2016 na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


635/24/2016

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


636/24/2016

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 54/16
Udělení výjimky ze směrnice č.5/2008 o zadávání veřejných zakázek mimo zákon
č. 137/2006 Sb. v platném znění – oprava střechy bytového domu v ul. Mírová, čp. 92
v Dubí 3


637/24/2016

RM po projednání
souhlasí
s udělením výjimky ze směrnice č.5/2008 o zadávání veřejných zakázek mimo zákon
č.137/2006 Sb. pro akci „Oprava části střechy bytového domu v ul. Mírová, čp. 92 v Dubí 3“
s tím, že zhotovitelem bude firma ALPIN MONT SERVIS s.r.o., Ruská 68/94, Dubí 1 a práce
budou provedeny za 219.540,80 Kč + 15% DPH.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

TO 55/16
Rekonstrukce chodníku v ul. Ruská v Dubí – vypsání výběrového řízení na projektanta


638/24/2016

RM po projednání
souhlasí
s vypsáním výběrového řízení na projektovou činnost - rekonstrukce chodníků v ul. Ruská
v Dubí.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala a odpovídá: Zdeňka Mrvová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 56/16
Záměr zveřejnění pronájmu části nebytového prostoru ubytovny v objektu Sportovní
č.p. 200/1 v Dubí 2


639/24/2016

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním pronájmu části nebytového prostoru ubytovny v objektu Sportovní
200/1, Dubí 2 o celkové ploše 59,46 m2 za cenu pronájmu 100,- Kč/rok a výši záloh za
energie (voda, plyn, elektrika) 500,- Kč/ měsíčně.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

TO 57/16
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci
„REKO MS Dubí – Myslbekova +2“ k.ú. Dubí u Teplic – doplnění pozemku p.č. 1308/6
k.ú. Dubí u Teplic


640/24/2016

RM po projednání
souhlasí
s rozšířením bodu I. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 142/2015/108 na akci „REKO MS Dubí, Myslbekova + 2“ – rekonstrukce plynovodu a
přípojek o pozemek p.č. 1308/6 (ostatní plocha, jiná plocha) k.ú. Dubí u Teplic.
Pro:6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

3

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 24. schůze Rady města Dubí

22. 3. 2016

TO 58/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 331/1 (ostatní plocha, zeleň), část pozemku
p.č. 331/3 (ostatní plocha, zeleň) a část pozemku p.č. 565/1 (ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha) o celkové výměře cca 4.870 m2 k.ú. Dubí u Teplic


641/24/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 331/1 (ostatní plocha, zeleň), část
pozemku p.č. 331/3 (ostatní plocha, zeleň) a část pozemku p.č. 565/1 (ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha) o celkové výměře cca 4.870 m2 k.ú. Dubí u Teplic. Jako
podklad pro zveřejnění bude vyhotoven geometrický plán na rozdělení těchto pozemků. Cena
GP bude zahrnuta do ceny pozemků.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

TO 59/16
Odkoupení pozemku p.č. 273/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 1.004 m2
k.ú. Dubí-Bystřice


642/24/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit odkoupení pozemku p.č. 273/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 1.004
m2 k.ú. Dubí-Bystřice od Státního statku Jeneč s.p. v likvidaci Třanovského 622/11, 163 00
Praha 6, Řepy za cenu 65.000,- Kč. Návrh na vklad uhradí město Dubí.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 6/6)

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 60/16
Žádost o souhlas s uložením kabelové přípojky VN (MVE Dubí) do pozemku p.č. 1250,
p.č. 1260/1 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí u Teplic


643/24/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (kabelová přípojka VN pro MVE Dubí) do pozemků p.č. 1250
a p.č. 1260/1 oba ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Dubí u Teplic s tím, že trasa vedení
v pozemku p.č. 1260/1 bude vedena na druhé straně pozemku z důvodu ochrany vzrostlých
stromů, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací
a s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby č. 35/2016. Po dokončení stavby požádá
vlastník kabelového vedení VN o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti,
a to na základě skutečného zaměření.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

TO 61/16
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 499/1 (zahrada, zem. půdní fond) o
výměře cca 200 m2 k. ú. Dubí u Teplic


644/24/2016

RM po projednání
souhlasí
se záměrem zveřejnění pronajmout část pozemku p.č. 499/1 (zahrada, zem. půdní fond) o
výměře cca 200 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 62/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou „Cínovec – zkapacitnění
vodovodu a prodloužení kanalizace“ na pozemcích p.č. 466/1, 1195/1, 1186, 472/1 a 472/3
vše k.ú. Cínovec


645/24/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „Cínovec – zkapacitnění vodovodu a prodloužení kanalizace“ na pozemcích
p.č. 466/1, 1195/1, 1186, 472/1, 472/3 vše k.ú. Cínovec (město Dubí sousedí se
stavbou pozemkem p.č. 459/1 k.ú. Cínovec).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

TO 63/16
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na stavbu „Dubí,
Mstišovská ul – prodloužení vodovodu a přípojky“ na pozemcích p.č. 447/13 k.ú.
Mstišov a p.č. 512 k.ú. Dubí u Teplic


646/24/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 36/2016 na pozemcích
p.č. 447/13 k.ú. Mstišov a p.č. 512 k.ú. Dubí u Teplic (stavba Dubí, Mstišovská ul. –
prodloužení vodovodu a přípojky).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 6/6)

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 64/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 697/1 (vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené) o výměře 8 m2 k.ú. Dubí-Bystřice


647/24/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 697/1 (vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené nebo upravené) o výměře 8 m2 k.ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
TO 65/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 372 (trvalý travní porost, zemědělský
půdní fond) o výměře cca 1.200 m2 k.ú. Běhánky


648/24/2016

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 372 (trvalý travní porost, zemědělský
půdní fond) o výměře cca 1.200 m2 k.ú. Běhánky.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
TO 66/16
Záměr zveřejnění nebytového prostoru „Drogerie – domácí potřeby“, Krušnohorská 41,
Dubí 1


649/24/2016

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním pronájmu nebytového prostoru „Drogerie – domácí potřeby“, Krušnohorská
41, Dubí 1, o celkové ploše 54,70 m2, výši nájemného 2735 Kč/měsíc a výši měsíční zálohy
za vodné/stočné 64 Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala a odpovídá: Lenka Slámová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 67/16
Zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 611/1 (trvalý travní porost, zemědělský půdní
fond) o výměře 1.484 m2 k.ú. Dubí-Bystřice


650/24/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 611/1 (trvalý travní porost, zemědělský půdní
fond) o výměře 1.484 m2 a pozemek p.č. 612/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 223 m2
oba k.ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

TO 68/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 440/3 (trvalý travní porost, zemědělský
půdní fond) o výměře cca 3.323 m2 k.ú. Cínovec


651/24/2016

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 440/3 (trvalý travní porost, zemědělský
půdní fond) o výměře cca 3.323 m2 k.ú. Cínovec.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
TO 69/16
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 905/4 (ostatní plocha, zeleň) o výměře
cca 12,5 m2 k. ú. Dubí u Teplic


652/24/2016

RM po projednání
souhlasí
se záměrem zveřejnění pronajmout část pozemku p.č. 905/4 (ostatní plocha, zeleň) o výměře
cca 12,5 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 70/16
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IV-124013395/VB/001 TP –Dubí, Cínovec, 171/1, Stehlík


653/24/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 37/2016/2209 na pozemku
p.č. 1158/4 k.ú. Cínovec (stavba IV-12-4013395/VB/001 TP-Dubí, Cínovec, 171/1, Stehlík).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

TO 71/16
Zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 884/3 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 260 m2
k.ú. Dubí u Teplic


654/24/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 884/3 (ostatní plocha, zeleň) o výměře
260 m2 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 72/16
Žádost o povolení pořádání Dětského dne na pozemku p.č. 8 a 10/3 k.ú. Běhánky na
„Rudolfce“ ve Sportovní 200


655/24/2016

RM po projednání
a) souhlasí
s pořádáním Dětského dne společnosti UNIFRAX s.r.o. ve spolupráci s Dubíčkem, z.s. dne
04.06.2016 na pozemku p.č. 8 a 10/3 k.ú. Běhánky v areálu „Rudolfka“
b) souhlasí
se zapůjčením setů lavic a stolů na pořádání dětského dne 04. 06. 2016. Vypůjčení a smluvní
podmínky zajistí MKZ.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

TO 73/16
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 1255/31 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 150 m2 k. ú. Cínovec


656/24/2016

RM po projednání
souhlasí
se záměrem zveřejnění pronajmout část pozemku p.č. 1255/31 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 150 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 74/16
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Opravy výtluků na místních komunikacích ve
městě Dubí v roce 2016“


657/24/2016

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele na akci „Opravy výtluků na místních komunikacích ve městě Dubí v roce
2016“, a to firmu Marius Pedersen a.s., Úprkova 1, 415 01 Teplice.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

TO 75/16
Záměr zveřejnění převodu nemovitosti – část pozemku p. č. 204/1 (ostatní plocha,
manipulační plocha) o výměře 132 m2 k. ú. Dubí – Pozorka


658/24/2016

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č. 624/23/2016 ze dne 01. 03. 2016
b) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 204/1 (ostatní plocha, manipulační
plocha) o výměře 132 m2 k. ú. Dubí – Pozorka s tím, že na technickou infrastrukturu bude
zapsána smlouva na zřízení věcného břemene.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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Usnesení z 24. schůze Rady města Dubí

22. 3. 2016

TO 76/16
Nabídka dodávky zemního plynu pro rok 2017od společnosti RWE Energie, a.s.


659/24/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu se společností RWE
Energie, a.s. pro rok 2017.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

TO 77/16
Souhlas s přijetím nabídky a následným uzavřením smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí s firmou ČEZ Prodej, s.r.o. pro rok 2017 a 2018


660/24/2016

RM po projednání
souhlasí
s přijetím nabídky a následným uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí nízkého napětí s firmou ČEZ Prodej, s.r.o. na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Daniela Herinková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 6/6)

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 24. schůze Rady města Dubí

22. 3. 2016

TO 78/16
Žádost o souhlas sousedního vlastníka nemovitosti s výstavbou „Ocelové opláštěné haly“
(rekonstrukce objektu Brownfieldového charakteru) na pozemcích p.č. 97/8 a p.č. 99
k.ú. Mstišov


661/24/2016

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č. 608/23/2016 ze dne 01. 03. 2016
b) souhlasí
s výstavbou „Ocelové opláštěné haly“ (rekonstrukce objektu Brownfieldového charakteru) na
pozemcích p.č. 97/8 a p.č. 99 k.ú. Mstišov
b) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru „Ocelové opláštěné haly“ na pozemky města Dubí
p.č. 105/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 438 (trvalý travní porost, zem. půdní
fond) k.ú. Mstišov
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

K bodu č. 3 - Různé
FO 14/16
Rozpočtové opatření č. 10/2016


662/24/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č.10/2016 - Úprava rozpočtu technického odboru – přesun z neinvestiční
položky na investiční (projektová dokumentace Kanalizační řad Severní), změna závazných
ukazatelů bez vlivu na výši příjmů a výdajů.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: 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 24. schůze Rady města Dubí

22. 3. 2016

FO 15/16
Rozpočtové opatření č. 11/2016


663/24/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č.11/2016 ve výši 165.634,- Kč - Uvolnění finančních prostředků na
pořízení plynového varného kotle pro školní kuchyni ZŠ Dubí 2.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned

FO 16/16
Rozpočtové opatření č. 12/2016


664/24/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č.12/2016 ve výši 21,78 tis. Kč - Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor na geodetické zaměření parcel č. 1102/3, 1096, 1098/1 pro potřeby návrhu sadových
úprav nového parku v celkové částce 21.780,- Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: 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 24. schůze Rady města Dubí

22. 3. 2016

FO 17/16
Rozpočtové opatření č. 13/2016


665/24/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č.13/2016 ve výši 260 tis. Kč - Navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor vnitřních
věcí – navýšení položky 5166 na právní služby (smlouva s advokátní kanceláří Svobodovi
byla podepsána 4. 11. 2015 po zpracování návrhu rozpočtu), navýšení položky 5021 na
Dohodu o provedení práce (jedná se o DPP s paní Vrbovou od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 –
zaučení nového zaměstnance na přestupkovou agendu).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Bc. Jan Pšenička, DiS., vedoucí OVV
Termín: ihned

FO 18/16
Rozpočtové opatření č. 14/2016


666/24/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č.14/2016 ve výši 78,65 tis. Kč - Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor na zpracování návrhu sadových úprav okolí kostela Panny Marie – rozšíření stávajícího
parku na parcely č. 1102/3, 1096, 1098/1 v celkové výši 78.650,- Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: 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 24. schůze Rady města Dubí

22. 3. 2016

FO 19/16
Rozpočtové opatření č. 16/2016


667/24/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č.16/2016 ve výši 68 tis. Kč - Navýšení rozpočtu ORJ 7 MKZ na nákup
aerifikátoru pro údržbu travnatých sportovišť.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Termín: ihned

Žádost o souhlas s pořízením majetku
OŠ 8/16
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


668/24/2016

RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VII., části A., odst. 1 a 2 zřizovací listiny ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2,
TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s pořízením plynového
varného kotle v celkové částce 165.634,- Kč z rozpočtu města
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Předkládá a zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc.věcí
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 24. schůze Rady města Dubí

22. 3. 2016

OŠ 9/16
Stanovení podmínek pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
pro šk. rok 2016/2017


669/24/2016

RM po projednání
bere na vědomí
místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2016/2017 v těchto mateřských školách:
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
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

Přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin


OŠ 10/16

670/24/2016

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin dle přiloženého rozpisu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Předkládá a zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc.věcí
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 24. schůze Rady města Dubí

22. 3. 2016

Výjimka z počtu dětí ve třídách mateřských škol

OŠ 11/16



671/24/2016

RM po projednání
povoluje
výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2016/2017 těmto mateřským
školám:
1. MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
- do počtu 28 dětí na třídu
2. Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
- do počtu 26 dětí na třídu
3. MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3-MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
- do počtu 25 dětí na třídu
Výjimka z počtu dětí se povoluje za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy, budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

OŠ 12/16
Žádost o souhlas zřizovatele pro přijetí účelově určeného daru
Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236


672/24/2016

RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VI., části B., odst. 1 b) zřizovací listiny Mateřské školy U Křemílka
Dubí 2, Rokosovského 236 s přijetím účelově určeného finančního daru na pronájem
skákacího hradu na oslavy Dne dětí 2016 v MŠ ve výši 1.000,- Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Předkládá a zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc.věcí
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 24. schůze Rady města Dubí

22. 3. 2016

OŠ 13/16
Žádost o pokračování činnosti přípravné třídy ve šk. roce 2016/2017


673/24/2016

RM po projednání
1. schvaluje
žádost o pokračování činnosti přípravné třídy ve školním roce 2016/2017 v Základní škole
Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice,
2. ukládá
vedoucí odboru školství a sociálních věcí požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o souhlas
s pokračováním činnosti přípravné třídy.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Zodpovídá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta města Dubí
Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

star. 26/16
Žádost o souhlas s užitím znaku města


674/24/2016

RM po projednání
souhlasí
dle § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích s užitím znaku města Dubí do znaku
motorkářského klubu Motodub, který bude používán na nekomerční prezentaci klubu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí
Termín: ihned

MKZ 7/16
1. Propagace města Dubí ve čtvrtletníku Posel Židovské obce Teplice
19

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 24. schůze Rady města Dubí

22. 3. 2016

2. Žádost o použití znaku města Dubí


675/24/2016

RM po projednání
souhlasí
1. s propagací města Dubí ve čtvrtletníku Posel Židovské obce Teplice ve výši 5 000,00 Kč
2. s použitím znaku města Dubí na webových stránkách ŽO.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, mistostarosta města Dubí
Zpracovala: Anna Gürtlerová, MKZ
Termín: ihned

MKZ 8/16
Koupě aerifikátoru AN6 pro údržbu travnatých sportovišť


676/24/2016

RM po projednání
schvaluje
1. nákup aerifikátoru AN6 6-ti kotoučový – záběr cca 90 cm, s prořezávacími noži za cenu
68.002,-Kč,
2. zápůjčku aerifikátoru AN6 6-ti kotoučový – záběr cca 90 cm, s prořezávacími noži za
účelem úpravy sportovních areálů pro 1. FC Dubí.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, mistostarosta města Dubí
Zpracovala: Anna Gürtlerová, MKZ
Termín: ihned
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(celkový počet 6/6)

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 24. schůze Rady města Dubí

22. 3. 2016

TO 79/16
Poskytnutí účelové dotace obci Novosedlice na zajištění drobných stavebních úprav
hřbitova


677/24/2016

RM po projednání:
souhlasí
s poskytnutím účelové dotace obci Novosedlice na zajištění drobných stavebních úprav
hřbitova v r. 2016 ve výši 35.000 Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/6)

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

V Dubí dne 22. 3. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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