Usnesení ze 79. schůze Rady města Dubí
30. 9. 2014
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení
ze 79. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 30. 9. 2014
na Městském úřadě v Dubí

Program schůze
•

1539/79/2014

RM po projednání
schvaluje
program schůze
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Program Adventních koncertů 2014
4. Různé

Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
•

1540/27/2014

RM po projednání
bere na vědomí
Kontrolu usnesení
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)
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K bodu č. 2 - Majetkoprávní záležitosti
Nařízení města Dubí o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti a
sjízdnosti na místních komunikacích na území města Dubí v zimním období
•

1541/79/2014
TO 160/14

RM po projednání
vydává
Nařízení města Dubí o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti a
sjízdnosti na místních komunikacích na území města Dubí v zimním období
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 4/4)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

Záměr zveřejnění – převod nemovitostí
•

TO 161/14

1542/79/2014

1) Část pozemku p.č. 272/7 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 434 m2 v k. ú.
Drahůnky a navazující trojúhelník o výměře cca 21 m2
RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 272/7 (ost. plocha, jiná plocha)o
výměře cca 434 m2 a navazující trojúhelník o výměře cca 21 m2 k.ú. Drahůnky za cenu
250Kč/m2
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

2) Pozemek p.č. 460/3 (ost. plocha, manipulační plocha) o výměře 46 m2 v k. ú. Běhánky
RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 460/3 (ost. plocha, manipulační
plocha)o výměře 46 m2 k.ú. Běhánky za cenu 250Kč/m2
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)
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3) Pozemek p.č. 234/4 (ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře 158 m2 a pozemek p.č.
235/2 (ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře 88 m2v k. ú. Drahůnky v k. ú.
Drahůnky
RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 234/4 (ost. plocha, ostatní
komunikace) o výměře 158 m2 a pozemku p.č. 235/2 (ost.plocha, ostatní komunikace) o
výměře 88 m2 oba k.ú. Drahůnky za cenu 250 Kč/m2 dle Pravidel pro prodej nemovitého
majetku města Dubí.
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

4) Část pozemku p.č. 136/2 (ost. plocha, manipulační plocha) o výměře 11 m2v k.ú.
Mstišov
RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 136/2 (ost. plocha, manipulační
plocha) o výměře 11 m2 k.ú. Mstišov za cenu 250Kč/m2 dle Pravidel pro prodej nemovitého
majetku města Dubí.
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Bod č. 5 byl odložen
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 162/14
Zatravnění hřiště ve sportovním areálu v Dubí 2, Sportovní ulice.
•

1543/79/2014

RM po projednání
souhlasí
s realizací akce „zatravnění hřiště ve sportovním areálu v Dubí 2, Sportovní ulice“ s tím, že
celá akce bude financována z rozpočtu technického odboru.
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 163/14
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Výstavba splaškové tlakové kanalizace v ulici
Mstišovská v Dubí 1.“
•

1544/79/2014

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Výstavba splaškové tlakové kanalizace v ulici Mstišovská v Dubí 1“,
a to firmu TELKONT s.r.o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, která podala nejnižší cenovou
nabídku.
Pro: 5

proti:

zdržel:

(celkový počet 5/7)

nehlasoval

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 164/14
Žádosti o umístění antén bezdrátového internetu na střechu MŠ Mstišov a ZUŠ Dubí 2
•

1545/79/2014

RM po projednání
souhlasí
s umístěním antén bezdrátového internetu na střechu MŠ Mstišov a ZUŠ Dubí 2 firmou
Futurenet ISP s.r.o. za 1000 Kč/měsíc za každé místo.
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: 31. 10. 2014

TO 165/14
Posouzení soudního vymáhání pohledávky
•

1546/79/2014

RM po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Dubí soudní vymáhání dlužné částky manželů Jaroslava a Heleny
Korseltových.
Pro: 5 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: 31. 10. 2014

(celkový počet 5/7)
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TO 166/14
Žádost o souhlas vlastníka sousední nemovitosti se stavbou RD na pozemku p.č.
249/5k.ú. Cínovec
•

1547/79/2014

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
jako vlastník pozemku p.č. 1159 k. ú. Cínovec nemá námitek se stavbou rodinného domu na
pozemku p.č. 249/5 k.ú. Cínovec
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 167/14
Žádost o souhlas s umístěním vodovodní přípojky do pozemku p.č. 771 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) k.ú. Dubí u Teplic
•

1548/79/2014

RM po projednání
souhlasí
s uložením vodovodní přípojky do pozemku p.č. 771 k.ú. Dubí u Teplice k připojení
pozemku p.č. 818 na veřejný vodovod, 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: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

Plán zimní údržby místních komunikací města Dubí
•

TO 168/27

1549/79/2014

RM po projednání
schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací města Dubí
Pro: 5
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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Nařízení města Dubí o vymezení místních komunikací, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
TO 169/14
• 1550/79/2014
RM po projednání
vydává
Nařízení města Dubí č.2/2014 o vymezení místních komunikací, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(celkový počet 5/7)

Pro: 5
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 170/14
Žádost o souhlas s realizací zpevněného povrchu na části pozemku p.č. 398 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí u Teplic a souhlas s užitím pro účely parkování
osobních vozidel
•

1551/79/2014

RM po projednání
souhlasí
s realizací zpevněného povrchu na části pozemku p.č. 398 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) k.ú. Dubí u Teplic a souhlasí s užitím pro účely parkování osobních vozidel.
Akce bude realizována na náklady žadatele.
Pro: 4
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 4/7)

TO 171/14
Žádost o souhlas s umístěním nového oplocení oddělující pozemky p.č. 380/3 a 380/5k,ú.
Dubí u Teplic.
•

1552/79/2014

RM po projednání
souhlasí
s umístěním a realizací nového oplocení na hraně pozemku p.č. 380/5 k.ú. Dubí u Teplic
oddělující pozemky p.č. 380/3 a 579 k.ú. Dubí u Teplic za předpokladu, že úpravy stávající
zeleně (ořez stromů) na pozemku p.č. 380/3 k.ú. Dubí u Teplic budou předem konzultovány
s technickým odborem.
Pro: 5 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 5/7)
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TO 172/14
Žádost o stanovisko ke stavbě „TP-Mstišov, U Dvojhradí, 480/7, Kotzová (IP-124004894) na pozemku p.č. 214/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a 478/1 (ostatní
plocha, neplodná půda) oba v k.ú. Mstišov a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu IP12-4004894/001 TP-Mstišov, U Dvojhradí, 480/7, Kotzová
•

1553/79/2014

RM po projednání
souhlasí
se stavbou a s umístěním kabelů NN do pozemků p.č. 214/1 (ostat. plocha, ostat.
komunikace)a 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda oba v k.ú. Mstišov, 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-12-4004894/001 TP-Mstišov, U Dvojhradí, 480/7, Kotzová 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. Výkopové práce na
pozemku p.č. 478/1 k.ú. Mstišov budou vzhledem k vzrostlé zeleni prováděny ručně.
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 173/14
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124010822/VB/001, název stavby „TP Dubí, ul. Mstišovská, p. Dobiáš, kNN ppč. 429“ na
pozemku p.č. 447/10 k.ú. Mstišov
•

1554/79/2014

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnostič. IV-12-4010822/VB/001,
název
stavby „TP
Dubí,
ul.
Mstišovská,
p.Dobiáš,
kNN,
ppč.
429“
na pozemku p.č. 447/10 k.ú. Mstišov.
Pro: 5 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 5/7)
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TO 174/14
Žádost o souhlas vlastníka sousední nemovitosti s přístavbou a nástavbou RD na
pozemku p.č.142/1 k.ú. Běhánky
•

1555/79/2014

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
jako vlastník pozemku p.č. 125 k. ú. Běhánky nemá námitek s přístavbou a nástavbou
rodinného domu na pozemku p.č. 142/1 k.ú. Běhánky
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 175/14
Žádost o stanovisko k akci Mstišov, Na Antoníčku I inženýrské sítě pro 6 RD na
pozemcích p.č. 437/2, 440/1, 441 k.ú. Mstišov, žádost o posouzení záměru o převedení
komunikace a VO po dokončení stavby do majetku města Dubí
•

1556/79/2014

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
město Dubí nemá námitek s realizací akce Mstišov, Na Antoníčku I inženýrské sítě pro 6 RD
za předpokladu, že asfaltová komunikace bude prodloužena až na hranu pozemku p.č. 437/2
k.ú. Mstišov
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 177/14
Záměr zveřejnění pronájmu zvonice kostela Panny Marie v Dubí
•

1557/79/2014

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním pronájmu zvonice kostela Panny Marie v Dubí.
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 178/14
Odkoupení pozemku p.č. 4569/8 (ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře 289 m2 v k.
ú. Teplice
•

1558/79/2014

RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit s podmínkami odkoupení a vydáním prohlášení k odkoupení pozemku p.č. 4569/8
(ost. plocha, ostatní komunikace) o výměře 289 m2 k.ú. Teplice.
Pro: 5
proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 5/7)
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 179/14
Návrh na výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání – Restaurace, U Hřiště 356,
Dubí 1 1
• 1559/79/2014
RM po projednání
1.revokuje
usnesení č. 1401/74/2014 ze dne 27.5.2014 – bod 1) – udělení výpovědi z nájmu restaurace ,
U Hřiště 356, Dubí 1 ve lhůtě tří měsíců ke dni 30.9.2014
2.souhlasí
s udělením výpovědi panu Michalu Kozákovi ke dni 31.12.2014 z nájmu prostoru sloužícího
podnikání „Restaurace“ – U Hřiště 356, Dubí 1Pro: 5 proti: zdržel:
nehlasoval
Pro: 5
proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 5/7)
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: 31. 10. 2014

TO 180/14
Žádost o podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4004787/VB/P001 na akci „TPDubí, K Emance 204/6 Kalman vedení NN“ na pozemcích p.č. 476/3, 476/33 k.ú. Mstišov
•

1560/79/2014

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnostia
smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4004787/VB/P001 na akci „TP-Dubí, K Emance
204/6 Kalman vedení NN“ na pozemcích p.č. 476/3, 476/33 k.ú. Mstišov.
Pro: 5 proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 5/7)
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: 31. 10. 2014
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TO 181/14
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na
stavbu „Dubí, Mstišovská ul. prodloužení vodovodu a přípojky vody pro 2 RD“ č.
186/88/2014 na pozemku p.č. 512 k.ú. Dubí u Teplic a pozemku p.č. 447/13 k.ú. Mstišov
•

1561/79/2014

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.st. TP
006 059 na stavbu „Dubí, Mstišovská ul. prodloužení vodovodu a přípojky pro 2 RD“ č.
186/88/2014 na pozemku p.č. 512 k.ú. Dubí u Teplic a na pozemku p.č. 447/13 k.ú. Mstišov
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: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 182/14
Udělení výjimky ze směrnice č.5/2008 o zadávání veřejných zakázek mimo zákon
č.137/2006 Sb. v platném znění – spolufinancování rekonstrukce povrchů komunikace
v ul.Wolkerova a Žižkova v Dubí 2.
•

1562/79/2014

RM po projednání
souhlasí
s udělením výjimky ze směrnice č.5/2008 o zadávání veřejných zakázek mimo zákon
č.137/2006 Sb. pro akci „Spolufinancování rekonstrukce povrchů komunikace
v ul.Wolkerova a Žižkova v Dubí 2“ s tím, že akce bude hrazena z rozpočtu technického
odboru.
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 183/14
Žádost o stanovisko ke stavbě „TP-Dubí Ruská, 619/4 Ing. Gorbunovs“ na
pozemcíchp.č. 619/4 k.ú. Dubí-Pozorka a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-124013113/001 „TP-Dubí, Ruská, 619/4 Ing. Garbunovs
•

1563/79/2014

RM po projednání
souhlasí
se stavbou a s umístěním kabelů NN do pozemku p.č. 619/1 (trvalý travní porost) k.ú. DubíPozorka a s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013113/001 TP-Dubí, Ruská,
619/4,Ing. Gorbunovs s tím, že rozsah věcných břemen si vlastník inženýrských sítí nechá
zaměřit ihned po ukončení stavby. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle
schváleného sazebníku.
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 184/14
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s umístěním skladu na parcele p.č. 449/5
k.ú. Běhánky a rekonstrukce plotu na hranici pozemku
•

1564/79/2014

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
jako vlastník pozemku p.č. 11 k. ú. Běhánky nemá námitek s umístěním skladu na pozemku
p.č. 449/5 k.ú. Běhánky. K rekonstrukci plotu na hranici pozemku rada města vydá své
stanovisko po provedení zaměření pozemku na náklady žadatele.
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 185/14
Plánovací smlouva č. 188/2014 na prodloužení ulice Topolová na pozemku p.č.329v k.ú.
Dubí-Bystřice
•

1565/79/2014

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Plánovací smlouvy č. 188/2014 na akci Příjezdová komunikace C2 – prodloužení
ulice Topolová.
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

K bodu č. 3 - Program Adventních koncertů 2014
Program adventních koncertů
•

MKZ 16/74

1566/79/2014

RM po projednání
bere na vědomí
program Adventních koncertů 2014
(celkový počet 5/7)

Pro: 5 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Anna Gürtlerová

K bodu č. 4 - Různé
Stanovení limitů pro užívání služebních telefonů na úseku
MKZ – Městské informační centrum
•

MKZ 17/14

1567/79/2014

RM po projednání
schvaluje
limity pro tel. číslo 774 028 998 a 774 860 544 dle předloženého návrhu pro MKZ - Městské
informační centrum
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Anna Gürtlerová
Termín: ihned
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Pojištění majetku a odpovědnosti města Dubí – pojistná smlouva
•

FO 39/14

1568/79/2014

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením pojistné smlouvy dle analýzy a doporučení, tj. s pojišťovnou Kooperativa a.s. po
dobu tří let
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

Informace o přípravě rozpočtu na rok 2015
•

FO 40/14

1569/79/2014

RM po projednání
bere na vědomí
informaci o přípravě rozpočtu na rok 2015.
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

FO 41/14
Rozpočtové opatření č. 51/2014
•

1570/79/2014

RM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 51/2014 ve výši 60 tis. Kč – Úprava rozpočtu Městského kulturního
zařízení – přesun mezi paragrafy.
Pro: 5

proti:

zdržel:

(celkový počet 5/7)

nehlasoval

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
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FO 42/14
Rozpočtové opatření č. 52/2014
•

1571/69/2014

RM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 52/2014 ve výši 10 tis. Kč – Poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Gymnáziu Jana Amose Komenského v Dubí – příspěvek pro občany města Dubí navštěvující
celoživotní vzdělávání Univerzity 3. věku na výše uvedené škole.
Pro: 5 proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 5/7)
Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

FO 43/14
Rozpočtové opatření č. 53/2014
•

1572/79/2014

RM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 53/2014 ve výši 180,07 tis. Kč – Navýšení rozpočtu na vymalování
stropu ve sportovní hale Rudolfova huť Dubí.
Pro: 5 proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 5/7)
Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

OŠ 35/14
Přerušení činnosti školní družiny v době prázdnin na školní rok 2014/2015
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
•

1573/79/2014

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení činnosti školní družiny v době prázdnin na školní rok 2014/2015 dle předložené
tabulky u příspěvkové organizace: Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice a
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE.
Pro: 5 proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 5/7)
Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
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Žádost o souhlas s pořízením majetku
OŠ 36/14
MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
•

1574/79/2014

RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VI., části A., odst. 1 a 2 zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY
DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s pořízením
dětského zařízení ke sportovním a pohybovým aktivitám, které bude umístěno na školní
zahradu v celkové částce 85.000,-Kč. Majetek bude pořízen z rezervního fondu školy.
Pro: 5 proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 5/7)
Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

Navýšení odpisového plánu na rok 2014
OŠ 37/14
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
•

1575/79/2014

RM po projednání
schvaluje
navýšení odpisového plánu na rok 2014 o částku 3 264,- Kč u MATEŘSKÉ ŠKOLY
CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.
Pro: 5 proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 5/7)
Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

OŠ 38/14
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 121/2014 o bezplatném dočasném užívání části budovy
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na adrese Střední 120, Dubí 3 s názvem Klub
Magnet
•

1576/79/2014

RM po projednání
schvaluje
Dodatek ke Smlouvě č. 121/2014 o bezplatném dočasném užívání části budovy na adrese
Střední 120, Dubí 3 za účelem provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,
registrované sociální služby s názvem Klub Magnet s účinností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Pro: 5 proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 5/7)
Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
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OŠ 39/14
Oznámení důvodů vyhlášení volných dnů pro žáky základní školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
•

1577/79/2014

RM po projednání
bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, důvody vyhlášení volných dnů ve dnech 30. a 31.10. 2014 pro žáky ZÁKLADNÍ
ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
a Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice.
Pro: 5 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

(celkový počet 5/7)

Žádost o příspěvek
•

1578/79/2014

RM po projednání
schvaluje
finanční příspěvek ve výši 10.000 z fondu starosty na částečnou úhradu zřízení přepážky
Pošta Partner, kterou provozuje paní Jana Musilová – Muno v prostorách Dubí 2, Husova 86
Pro: 5
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

(celkový počet 5/7)

Výběrové řízení na veřej nou zakázku „Vydavatel Dubského zpravodaje“
•

SD 26/14

1579/79/2014

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele zakázky s názvem „Vydavatel Dubského zpravodaje“, a to firmu
ALWAC,a.s. s vítěznou cenou 35 695,- Kč včetně DPH za měsíc.
Pro: 5
proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 5/7)
Odpovídá: Bc. Ladislava Hamrová
Termín: ihned
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SD 27/14
Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Sadové úpravy parku u kostela Panny Marie
v Dubí“
•

1580/79/2014

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele zakázky s názvem „ Sadové úpravy parku u kostela Panny Marie v Dubí“, a
to firmu EKODENDRA s.r.o. s vítěznou cenou 1 059 173,00 Kč vč. DPH.
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Bc. Ladislava Hamrová
Termín: ihned

ISVS - Informační koncepce
•

OVV 39/14

1581/79/2014

RM po projednání
schvaluje
Informační koncepci na období 2014 – 2019
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Bc. Jan Pšenička
Termín: ihned

taj. 12/14

Úhrada nadlimitních výdajů
•

1582/79/2014

RM po projednání
schvaluje
úhradu nadlimitních výdajů vedoucího TO p. Ing. Panchartka za používání mobilního
telefonu v částce 529,- Kč, z rozpočtu města.
Pro: 5

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 5/7)

Odpovídá: Mgr. Hana Wenzelová
Termín: ihned
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Veřejná výzva na pracovníka finančního odboru
•

1583/79/2014

taj. 13/14

RM po projednání
bere na vědomí
informaci o průběhu výběrového řízení na pracovníka finančního odboru. Komise vybrala
paní Věru Škramlíkovou, která splnila podmínky veřejné výzvy. Pracovní poměr byl uzavřen
na dobu neurčitou s účinností od 15. září 2014.
Pro: 5

proti:

zdržel:

(celkový počet 5/7)

nehlasoval

Odpovídá: Mgr. Hana Wenzelová
Termín: ihned

V Dubí 1. 10. 2014

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

Mgr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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