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 8. schůze Rady města Dubí

7. 4. 2015

Usnesení
z 8. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 7. 4. 2015
na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


178/8/2015

RM po projednání
schvaluje
program schůze
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé

Pro: 7

zdržel:

proti:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


179/8/2015

RM po projednání
bere na vědomí
Kontrolu usnesení
Pro: 7 proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)
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K bodu č. 2 - Majetkoprávní záležitosti
TO 71/15
Žádost o souhlas se zřízením sjezdu na pozemek p.č. 426/1 přes pozemek p.č. 412
(ostatní plocha, ostatní komunikace) oba k.ú. Dubí u Teplic


180/8/2015

RM po projednání
souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením nově zřizovaného sousedního pozemku p.č. 428/3 k.ú. Dubí
u Teplic na pozemek p.č. 426/1 přes pozemek p.č. 412 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
oba k.ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 72/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP-Dubí, Mstišov, U Dvojhradí, 421 přípojka NN pro pozemek p.č. 487/5 k.ú. Mstišov) do pozemku p.č. 240/1 ost. plocha,
ost. komunikace k.ú. Mstišov a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-124005390/001


181/8/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (TP-Dubí, Mstišov, U Dvojhradí, 421 – přípojka NN pro
pozemek p.č. 487/5 k.ú. Mstišov) do pozemku p.č. 240/1 ost. plocha, ost. komunikace k.ú.
Mstišov za předpokladu, že pojistková skříň R 43 nebude umístěna na pozemku města, a to
v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací, a
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4005390/001. Po dokončení stavby vlastník přípojky
NN požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě skutečného zaměření.
Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)
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TO 73/15
Žádost o stanovisko k odstranění stavby na pozemku p.č. 661/2 (zastavěná plocha a
nádvoří, jiná stavba – objekt bez čp/če) k.ú. Dubí u Teplic


182/8/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
jako vlastník sousedních pozemků p.č. 660/4 (statní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 660/5
(ostatní plocha, zeleň) nemá námitek s demolicí nevyhovujícího objektu – garáže na
pozemku p.č. 661/2 (zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba – objekt bez čp/če) vše k.ú. Dubí
u Teplic.
Po dokončení demolice budou dotčené pozemky ve vlastnictví města Dubí uvedeny do
původního stavu.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 74/15
Žádost o souhlas se zřízením sjezdu na pozemek p.č. 476/33 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) k.ú. Mstišov


183/8/2015

RM po projednání
souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p.č. 204/5 k.ú. Mstišov na pozemek
p.č. 476/33(ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Mstišov, a to v souladu s platnými
zákony a na náklady stavebníka.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 75/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (Vodovodní přípojka pro zahradu na p.č.
350/1 k.ú. Dubí) do pozemků p.č. 148/1 ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 355/1 zahrada,
zem. půdní fond a p.č. 356/2 ost. plocha, zeleň vše k.ú. Dubí u Teplic


184/8/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (Vodovodní přípojka pro zahradu na p.č. 350/1 k.ú. Dubí) do
pozemku p.č. 148/1 ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 355/1 zahrada, zem. půdní fond a p.č.
356/2 ost. plocha, zeleň vše k.ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s vyjádřením Technického
odboru k zásahům do místních komunikací. Ihned po dokončení stavby vlastník vodovodní
přípojky požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě skutečného
zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet

7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 76/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP-Dubí, Žižkova, 244/1,2, Přibyl přípojka NN pro pozemky p.č. 244/1,2 k.ú. Dubí-Bystřice) do pozemků p.č. 240, p.č. 330,
p.č. 339/1 všechny ost. plocha, ost. komunikace k.ú. Dubí-Bystřice a uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-4013594/002 TP-Dubí, Žižkova, 244/1,2, Přibyl


185/8/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (TP-Dubí, Žižkova, 244/1,2, xxx – přípojka NN pro napojení
pozemků p.č. 244/1,2 k.ú. Dubí-Bystřice) do pozemků p.č. 240, p.č. 330, p.č. 339/1 všechny
ost. plocha, ost. komunikace k.ú. Dubí-Bystřice, a to v souladu s vyjádřením Technického
odboru k zásahům do místních komunikací, a s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
č. IV-12-4013594/002 TP-Dubí, Žižkova, 244/1,2, xxx. Po dokončení stavby vlastník
přípojky NN požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě skutečného
zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)
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TO 77/15
Část pozemku p.č. 383 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře cca 90 m v k. ú. Dubí u
Teplic
2



186/8/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
jako vlastník pozemku p.č. 383 (ost. plocha, ost. komunikace) se odvolává na usnesení
Zastupitelstva města Dubí č. 548/27/2014, kdy bylo tímto usnesením rozhodnuto tento
pozemek neprodávat a nesouhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 383
(ost. plocha, ost. komunikace) o výměře cca 90 m2 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 78/15
Žádost o umístění chemické toalety (TOI-TOI) v blízkosti manipulačního stání v ulici U
Hřiště na pozemku p.č. 614 k.ú. Dubí u Teplic


187/8/2015

RM po projednání
souhlasí
s umístěním chemické toalety (TOI-TOI) v ulici U Hřiště na pozemku p.č. 614 k.ú. Dubí na
rohu u sběrného dvoru (naproti Sokolovně) pro zaměstnance dopravní společnosti ARRIVA
Teplice s.r.o.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 79/15
Směna pozemku města Dubí p.č. 1306 (ost. plocha, sportoviště a rekr. plocha) o výměře
6 751 m2 k.ú. Dubí u Teplic za pozemky Lesů České republiky s.p. p.č. 944/16 o výměře
3 m2, p.č. 944/17 o výměře 1 m2(oba ost. plocha, ost. komunikace), p.č. 944/19 (ost.
plocha, jiná plocha) o výměře 112 m2, p.č. 1113/9 (ost. plocha, zeleň) o výměře 36 m2, p.č.
1115 (ost. plocha, jiná plocha) o výměře 1 410 m2, p.č. 1117/4 o výměře 12 m2, p.č. 1117/5
o výměře 19 m2, p.č. 1117/6 o výměře 42 m2 (všechny ost. plocha, ost. komunikace) a p.č.
1118 (lesní pozemek) o výměře 8 414 m2 vše k.ú. Dubí u Teplic


188/8/2015

RM po zveřejnění a projednání
souhlasí
s podpisem Návrhu na směnu pozemků mezi Lesy České republiky, s.p. a Městem Dubí ze
dne 18.03.2015
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 80/15
Výběrové řízení na zhotovitele akce: „Oprava střechy (střechy B, E, F) sportovní haly v
ul.Sportovní v Dubí 2 – 2.etapa“.


189/8/2015

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Oprava střechy (střechy B, E, F) sportovní haly v ul.Sportovní v Dubí
2 – 2.etapa“, a to firmu STAVMART s.r.o., B.Němcové 41, 417 42 Krupka, která podala
nejnižší cenovou nabídku.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 81/15
Žádost o souhlas sousedního vlastníka s oplocením pozemku p.č. 637/2 a 637/3 k.ú.
Dubí-Pozorka – objekt Corado


190/8/2015

RM po projednání
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b) se vyjadřuje takto
jako vlastník pozemků p.č. 636, 647/1 a p.č. 647/2 k. ú. Dubí-Pozorka nemá námitek
k umístění stavby oplocení pozemku p.č. 637/2 a 637/3 k.ú. Dubí-Pozorka za předpokladu, že
stavbou oplocení nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Dubí.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 82/15
Žádost o úpravu podmínek Smlouvy o právu k provedení stavby č. 17/2015 – Vilová
čtvrť Sportovní k.ú. Běhánky


191/8/2015

RM po projednání
a) nesouhlasí
s úpravou podmínek stanovení dopravní trasy ve Smlouvě o právu k provedení stavby č.
17/2015
b) nesouhlasí
s navrženým umístěním komunikace - větve A ve Vilové čtvrti Sportovní k.ú. Běhánky
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 83/15
Žádost o souhlas se zřízením sjezdu na pozemek p.č. 329 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) k.ú. Dubí-Bystřice


192/8/2015

RM po projednání
souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p.č. 326/2 k.ú. Dubí-Bystřice na pozemek
p.č. 329 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí-Bystřice, a to v souladu s platnými
zákony a na náklady stavebníka.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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K bodu č. 3 - Různé
FO 13/15
Rozpočtové opatření č. 15/2015


193/8/2015

RM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 15/2015 ve výši 276,30 tis. Kč – Neinvestiční dotace „Program
MŠMT na podporu integrace romské komunity pro rok 2015“ určená pro ZŠ Dubí 1, Školní
náměstí 177, včetně změny závazných ukazatelů.
Pro: 7

proti:

zdržel:

(celkový počet 7/7)

nehlasoval

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
FO 14/15
Rozpočtové opatření č. 16/2015


194/8/2015

RM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č.16/2015 ve výši 6,57 tis. Kč – Žádost o finanční příspěvek ve výši 240
Euro (v aktuálním kurzu v Kč) k úhradě účastnického poplatku 3 žáků k realizaci
mezinárodního projektu „ensemble interregio“, včetně změny závazných ukazatelů.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
FO 15/15
Rozpočtové opatření č. 17/2015


195/8/2015

RM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č.17/2015 – Navýšení finanční spoluúčasti města Dubí na financování
projektu Cíle 3 „Pádluj, co Ti síly stačí“ – společný pobyt žáků Dubí a Bannewitz., včetně
změny závazných ukazatelů.
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 7/7)
Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
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Přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin


OŠ 13/15

196/8/2015

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin dle přiloženého rozpisu.
Pro:7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

Žádost o souhlas s pořízením majetku
OŠ 14/15
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
 197/8/2015
RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VI., části A., odst.1 a 2 zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY
CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s pořízením
dlouhodobého hmotného majetku (barevný kopírovací stroj AFICIO MP C 2500) v
předpokládané částce 39.809,- Kč z rozpočtu školy.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
OŠ 15/15
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za
rok 2014


198/8/2015

RM po projednání
schvaluje
1. výši zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014
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2. návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu a
fondu odměn u těchto příspěvkových organizací dle předloženého návrhu:
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: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

OŠ 16/15
Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 121/2014 o bezplatném dočasném užívání části budovy
Klub Magnet - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na adrese Střední 120, Dubí 3


199/8/2015

RM po projednání
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 121/2014 o bezplatném dočasném užívání části budovy na adrese
Střední 120, Dubí 3.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
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OVV 5/15
Smlouva na poskytování telekomunikačních služeb pro město Dubí na období 06/2015
až 6/2019


200/8/2015

RM po projednání
souhlasí
s vypsáním veřejné výzvy k podání nabídek na poskytování telekomunikačních služeb pro
město Dubí na období 06/2015 až 06/2019.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
Žádost o propůjčení budovy MKZ – Lidový dům
MKZ 11/15


201/8/2015

RM po projednání
schvaluje
propůjčení nebytových prostor v objektu MKZ – Lidový dům v termínu 16. 7. - 25. 7. 2015,
sdružení Aktivní rodina a Církev Nový život zastoupené předsedou panem Liborem Tichým.
Objekt bude propůjčen na základě smlouvy bezplatně.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Anna Gürtlerová
Termín: ihned

V Dubí dne 7. 4. 2015

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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