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Usnesení
z 80. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 24. 10. 2014
na Městském úřadě v Dubí

Program schůze
•

1584/80/2014

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

Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
•

1585/80/2014

RM po projednání
bere na vědomí
Kontrolu usnesení
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)
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K bodu č. 2 - Majetkoprávní záležitosti

TO 186/14
Žádost o stanovisko ke stavbě IV-12-4013070 TP-Dubí, Drahůnská, 160/2 Edelman na
pozemku p.č. 108/1 (ostatní plocha, silnice) a 169/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
oba v k.ú. Drahůnky a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene
a
smlouvy
o
právu
provést
stavbu
č.
IV-12-4013070/001
TP-Dubí, Drahůnská, 160/2, Edelman
•

1586/80/2014

RM po projednání
souhlasí
se stavbou a s kabelovou přípojkou do pozemků p.č. 108/1 (ostat. plocha, silnice) a 169/1
(ostatní plocha, ostatní komunikace) oba v k.ú. Drahůnky, 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 a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-124013070/001 TP-Dubí, Drahůnská, 160/2, Edelman s tím, že rozsah věcných břemen si
vlastník inženýrských sítí nechá zaměřit ihned po ukončení stavby. Cena věcného břemene
bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 187/14
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se zateplením domu a s přesahem
obvodového pláště – dům Karolíny Světlé 585 na pozemku p.č. 1113/2 k.ú. Dubí u Teplic
•

1587/80/2014

RM po projednání
1) se vyjadřuje takto
jako vlastník pozemku p.č. 1113/1 k. ú. Dubí u Teplic nemá námitek se zateplením domu
Karolíny Světlé 585
2) souhlasí
s přesahem zateplení obvodového pláště na pozemek p.č. 1113/1 k.ú. Dubí u Teplic
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 6/7)
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TO 188/14
Žádost o souhlas s umístěním a provedením stavby „Dubí – přípojky V a K na p.č.
751“do pozemku p.č. 772/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí u Teplic
•

1588/80/2014

RM po projednání
souhlasí
s umístěním a provedením stavby „Dubí – přípojky V a K na p.č. 751“ do pozemku p.č. 772/5
(ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí u Teplic k připojení pozemku p.č. 751 k.ú.
Dubí u Teplic na veřejný vodovod a kanalizaci, a to v souladu s vyjádřením Technického
odboru k zásahům do místních komunikací. Rozsah věcných břemen si vlastník inženýrských
sítí nechá zaměřit ihned po ukončení stavby a následně požádá o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle
schváleného sazebníku.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 189/14
Žádost o souhlas se zřízením sjezdu na pozemek p.č. 251 k.ú Dubí-Pozorka
•

1589/80/2014

RM po projednání
souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p.č. 602/14 k.ú. Dubí-Bystřice na
pozemek p.č. 251 k.ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu s platnými zákony a na náklady
stavebníka.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 6/7)
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TO 190/14
Žádost o schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4005306/1 „TP-Dubí, Pohraniční
stráže, 817/3“
•

1590/80/2014

RM po projednání
souhlasí
se stavbou a s kabelovou přípojkou do pozemků p.č. 826, 771 (oba ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k.ú. Dubí u Teplic, 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-12-4005306/1
„TP-Dubí, Pohraniční stráže, 817/3“ s tím, že rozsah věcných břemen si vlastník inženýrských
sítí nechá zaměřit ihned po ukončení stavby. Cena věcného břemene bude odpovídat ceně dle
schváleného sazebníku.
Pro: 6
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 6/7)

TO 191/14
Pronájem pozemků – zveřejnění záměru
•

1591/80/2014

1) Část pozemku p. č. 578/1 (zahrada) o výměře 400 m2 k. ú. Dubí u Teplic
RM po projednání
nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 578/1 o výměře 400 m2 k. ú. Dubí u
Teplic
Pro: 4

proti:

zdržel: 2

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

2) Pozemek p.č. 1095 o výměře 24 m2, pozemek p.č. 1096 o výměře 1.037 m2 a část
pozemku p.č. 1102/3 o výměře 81 m2 vše k.ú. Dubí u Teplic
RM po projednání
nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p.č. 1095 o výměře 24 m2, pozemku p.č. 1096 o
výměře 1.037 m2 a části pozemku p.č. 1102/3 o výměře 81 m2 vše k.ú. Dubí u Teplic
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 6/7)
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K bodu č. 3 – Různé
FO 44/14

Rozpočtové opatření č. 54/2014
•

1592/80/2014

RM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 54/2014 ve výši 151 tis. Kč – Neinvestiční účelová dotace na úhradu
výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 2014.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

OŠ 40 /14
Užití znaku města Dubí
•

1593/80/2014

RM po projednání
schvaluje
užití znaku města Dubí Občanským sdružením Květina na letácích, webových stránkách a
propagačních materiálech organizace z důvodu poděkování městu Dubí za podporu Klubu
Magnet.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

Veřejně prospěšné práce
OŠ 41/14
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
•

1594/80/2014

RM po projednání
1. souhlasí
se zřízením pracovního místa na veřejně prospěšné práce v MATEŘSKÉ ŠKOLE
CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, na období od
01.10.2014 do 30.09.2015, které bude dotováno Úřadem práce,
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2.souhlasí
s použitím provozních prostředků MATEŘSKÉ ŠKOLY CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517,
DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE k úhradě případných odvodů za pracovníka na
veřejně prospěšné práce, které nepokryje dotace z Úřadu práce, nejvýše však do výše 500,-Kč
za měsíc.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

OŠ 42/14
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2015
•

1595/80/2014

RM po projednání
1. doporučuje ZM
souhlasit s podáním žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní
práce pro rok 2015
2. doporučuje ZM
podílet se na spoluúčasti ve výši 30%
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

Výroční zprávy o činnosti škol ve šk. roce 2013/2014
OŠ 43/14
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
•

1596/80/2014

RM po projednání
bere na vědomí
výroční zprávy o činnosti škol ve šk. roce 2013/2014
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

(celkový počet 6/7)
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Žádost o souhlas s pořízením majetku
OŠ 44/14
Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace
• 1597/80/2014
RM po projednání
souhlasí

v souladu s článkem VI., části A., odst.1, 2 zřizovací listiny Základní umělecké školy, Dubí 2,
Dlouhá 134, příspěvkové organizace s pořízením vybavení pro oddělení bicích nástrojů ve
výši 2.300,-Kč z rezervního fondu školy.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

Žádost o výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
•

MP 03/14

1598/80/2014

RM po projednání
souhlasí
s udělením výjimky ze směrnice č. 5/2008 o zadávání veřejných zakázek mimo zákon č.
137/2006 Sb. pro akci „Výstavba optického kabelu kamerového systému města“ a tím
vstoupit v přímé jednání s firmou AmiCom s.r.o. se sídlem Revoluční 666, 415 01 Teplice
o uzavření Smlouvy o dílo v částce 380.521,- Kč bez DPH.
Předmětná realizace bude financována z rozpočtu Městské policie Dubí.
Pro: 5

proti:

zdržel: 1

nehlasoval

(celkový počet

Odpovídá: Tomáš Pykal, velitel MěP Dubí
Termín: ihned

Termíny a doba konání svatebních obřadů pro rok 2015
•

OVV 40/14

1599/80/2014

RM po projednání
1. stanovuje
termíny a dobu konání svatebních obřadů pro rok 2015 dle předloženého návrhu,
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2. určuje
obřadní síň Městského úřadu Dubí jako úředně stanovené místo ke konání svatebních obřadů.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Bc. Jan Pšenička
Termín: ihned

Vyúčtování Dubských slavností 2014
•

MKZ 18/14

1600/80/2014

RM po projednání
bere na vědomí
vyúčtování Dubských slavností 2014
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Anna Gürtlerová
Termín: ihned

Úhrada nadlimitních výdajů
•

MKZ 19/14

1601/80/2014

RM po projednání
schvaluje
úhradu nadlimitních výdajů za používání mobilního telefonu:
paní Anně Gürtlerové v částce 550,00 Kč a paní Lence Bláhové v částce 1 508,00 Kč,
z rozpočtu MKZ.
Pro: 6

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 6/7)

Odpovídá: Anna Gürtlerová
Termín: ihned

V Dubí dne 29. 10. 2014

Ing. Petr Pípal
starosta města Dubí v.r.

RNDr. Jiří Zmítko
člen Rady města Dubí v.r.

