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 36. schůze Rady města Dubí

12. 12. 2016

Usnesení
z 36. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 12. 12. 2016 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


996/36/2016

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Majetkoprávní záležitosti
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 1 – Majetkoprávní záležitosti
TO 263/16
Pronájem bytu č. 1 (1+3) – Sportovní 200/1, Dubí 2


997/36/2016

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č. 1 (1+3), Sportovní 200/1, Dubí 2 a ukládá Technickému odboru uzavřít
nájemní smlouvu s žadatelkou paní Jiřinou Rubešovou.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 264/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1102/3 (ostatní plocha, zeleň) o výměře
393 m2 k. ú. Dubí u Teplic


998/36/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1102/3 (ostatní plocha, zeleň)
o výměře 393 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 265/16
Nabídka bezúplatného převodu části pozemků k. ú. Mstišov – dopravní koridor


999/36/2016

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 378/4 o výměře 2.345 m2 k. ú. Mstišov od HS
Cínovec s.r.o., Cínovec 89, 417 01 Dubí
b) doporučuje ZM
schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 23/1 (orná půda) o výměře 838 m 2, pozemku
p. č. 22/2 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 254 m2, části pozemku p. č. 23/1 díl „e“
(orná půda) o výměře 70 m2, části pozemku p. č. 25 díl „f“ (ostatní plocha, neplodná půda) o
výměře 193 m2, části pozemku p. č. 361/3 díl „a“ (orná půda) o výměře 33 m 2, části pozemku
p. č. 362/2 díl „b“ (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 93 m2, části pozemku p. č. 377/3
díl „c“ (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 25 m2, části pozemku p. č. 378/8 díl „d“
(orná půda) o výměře 27 m2 a části pozemku p. č. 376 o výměře 27 m2 vše k. ú. Mstišov od
paní Marty Pípalové, bytem XXX.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
TO 267/16
Bezúplatný převod pozemku p. č. 450/1 k. ú. Mstišov a pozemku p. č. 602/3 k. ú. DubíBystřice


1000/36/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 450/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 312 m 2
k. ú. Mstišov a pozemku p. č. 602/3 (orná půda) o výměře 62 m2 k. ú. Dubí-Bystřice od
ČR-Státního pozemkového úřadu.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 270/16
Návrh na odkoupení pozemků p. č. 243, 273/4, 634/24 a p. č. 634/11 k. ú. Dubí-Bystřice


1001/36/2016

RM po projednání
a) doporučuje ZM
podat žádost o odkoupení pozemků p. č. 243 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
869 m2, p. č. 273/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 31 m2 a p. č. 634/24
(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 94 m2 vše k. ú. Dubí-Bystřice, ve vlastnictví ČR Státní
statek Jeneč s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy
b) doporučuje ZM
podat žádost o odkoupení pozemku p. č. 634/11 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
759 m2, ve vlastnictví Brnospol, s.r.o. Vinohradská 1247/86, 618 00 Brno – Černovice.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

V Dubí dne 12. 12. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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