Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
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Usnesení z 77. Schůze Rady města Dubí
5.8.2014

Usnesení
z 77. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 5. 8. 2014
na Městském úřadě v Dubí
Program schůze
•

1473/77/2014

RM po projednání
schvaluje
program schůze:
1. Kontrola usnesení
2. Státní fond životního prostředí ČR – Sadové úpravy parku u kostela Panny Marie v Dubí
3. Státní fond životního prostředí ČR – Sadové úpravy lázeňského parku u Tereziných lázní
4. Majetkoprávní záležitosti
5. Výběrová řízení
6. Různé
Pro: 7 proti:

zdržel:

(celkový počet 7/7)

nehlasoval

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
•

1474/77/2014

RM po projednání
bere na vědomí
Kontrolu usnesení
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 2 - Státní fond životního prostředí ČR – Sadové úpravy parku u kostela Panny
Marie v Dubí
SD 21/14
SFŽP ČR – Sadové úpravy parku u kostela Panny Marie v Dubí
•

1475/77/2014

RM po projednání
schvaluje
výzvu a zadávací podmínky pro výběr zhotovitele akce „Sadové úpravy parku u kostela
Panny Marie v Dubí“.
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 7/7)
Odpovídá: Bc. Ladislava Hamrová
Termín: ihned
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K bodu č. 3 - Státní fond životního prostředí ČR – Sadové úpravy lázeňského parku u
Tereziných lázní
SD 22/14
SFŽP ČR – Sadové úpravy lázeňského parku u Tereziných lázní
•

1476/77/2014

RM po projednání
schvaluje
výzvu a zadávací podmínky pro výběr zhotovitele akce „Sadové úpravy u lázeňského parku u
Tereziných lázní“.
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 7/7)
Odpovídá: Bc. Ladislava Hamrová
Termín: ihned

K bodu č. 4 - Majetkoprávní záležitosti
TO 120/14
Žádost o souhlas s akcí „Dubí, Mstišovská – rekonstrukce vodovodu“ na pozemku p.č.
512 k.ú. Dubí u Teplic
•

1477/77/2014

RM po projednání
souhlasí
s realizací akce „Dubí, Mstišovská – rekonstrukce vodovodu“ na pozemku p.č. 512 k.ú. Dubí
u Teplic, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních
komunikací. Po dokončení stavby vlastník vodovodního řadu požádá o uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti, dle skutečného provedení stavby.
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)

TO 121/14
Žádost o souhlas se stavbou „Dubí, Mstišovská ul. prodloužení vodovodu a přípojky pro
2RD“ na pozemku p.č. 447/13 k.ú. Mstišov a na pozemku p.č. 512 k.ú. Dubí u Teplic a
souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD, garáže, bazénu na pozemku p.č.
444/2 k.ú. Mstišov a zřízení sjezdu na pozemek p.č. 447/13 k.ú. Mstišov
•

1478/77/2014

RM po projednání
1. souhlasí
se stavbou „Dubí, Mstišovská ul. prodloužení vodovodu a přípojky vody pro 2 RD“ na
pozemku p.č. 447/13 k.ú. Mstišov a pozemku p.č. 512 k.ú. Dubí u Teplic a s uzavřením
Smlouvy o právu k provedení stavby č. 148/2014. Po dokončení stavby vlastník vodovodního
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řadu a přípojek požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě skutečného
zaměření vodovodního řadu a přípojek. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle
schváleného sazebníku.
2. souhlasí
se zřízením sjezdu z pozemku p.č. 444/2 na p.p.č. 447/13 k.ú. Mstišov
3. se vyjadřuje takto:
jako vlastník pozemku p.č. 447/13 k.ú. nemá námitek se stavbou RD, garáže a bazénu na
pozemku p.č. 444/2 k.ú. Mstišov
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 122/14
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou dřevěného přístřešku na
uskladnění dřeva na pozemku p.č. 634/3 k.ú. Dubí u Teplic
•

1479/77/2014

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
jako vlastník pozemku p.č. 634/1 k. ú. Dubí u Teplic nemá námitek se stavbou dřevěného
přístřešku na uskladnění dřeva na pozemku p.č. 634/3 k.ú. Dubí u Teplic
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 123/14
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou pergoly na pozemcích p.č.
145/2, 146/1 k.ú. Dubí-Pozorka
•

1480/77/2014

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
jako vlastník pozemku p.č. 143 k. ú. Dubí-Pozorka nemá námitek se stavbou pergoly na
pozemcích p.č. 145/2 a 146/1 k.ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)
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TO 124/14
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s celkovou rekonstrukcí domu,
zateplením domu a s přesahem v nadzemní části cca o 16 cm – dům U Hřiště 376/4 na
pozemku p.č. 669/1 k.ú. Dubí u Teplic
•

1481/77/2014

RM po projednání
1) se vyjadřuje takto
jako vlastník pozemků p.č. 669/1 a 614 k. ú. Dubí u Teplic nemá námitek s provedením
celkové rekonstrukce domu U Hřiště 376/4 včetně zateplení pláště
2) souhlasí
s přesahem zateplení v nadzemní části pozemku p.č. 669/1 k.ú. Dubí u Teplic cca o 16 cm .
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)

TO 125/14
Protokol k návrhu na opravu chybného geometrického a polohového určení pozemků
p.č. 148/1, 182 k.ú. Dubí u Teplic ve vlastnictví Města Dubí
•

1482/77/2014

RM po projednání
souhlasí
s Protokolem k návrhu na opravu chybného geometrického a polohového určení pozemků p.č.
148/1, 182 k.ú. Dubí u Teplic
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)

TO 128/14
Žádost o souhlas se zřízením sjezdu přes pozemky p.č. 611/3 a 619/1 k.ú Dubí-Pozorka
•

1483/77/2014

RM po projednání
souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p.č. 619/3 k.ú. Dubí-Pozorka přes
pozemky p.č. 611/3 a 619/1 k.ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu s platnými zákony a na
náklady stavebníka.
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)
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TO 129/14
Záměr zveřejnění - Pronájem části půdních prostor a střechy v objektech MŠ Mstišov,
Školní 39 a ZUŠ, Dlouhá 134
•

1484/77/2014

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu části půdních prostor (1 m2) a střechy (1 m2) v objektech
MŠ Mstišov, Školní 39, 417 03 Dubí 3 a ZUŠ, Dlouhá 134, 417 02 Dubí 2 za účelem umístění
antén bezdrátového
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 130/14
Zpět vzetí žaloby proti Jiřímu Neduchalovi, bytem xxx
•

1485/77/2014

RM po projednání
bere na vědomí
zpět vzetí žaloby proti Jiřímu Neduchalovi, bytem xxx
Pro: 7

proti:

zdržel:

(celkový počet 7/7)

nehlasoval

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

Žádost o stanovisko ke stavbě „TP-Dubí Ruská, 619/3 Galushkin“ na pozemcích p.č.
611/3, 619/3 k.ú. Dubí-Pozorka a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu: „TP-Dubí, Ruská, 619/3
Galushkin“ č. IV-12-4012934/01
TO 131/14
•

1486/77/2014

RM po projednání
souhlasí
se stavbou a s umístěním kabelů NN do pozemků p.č. 611/3 (ostat. plocha, ostat. komunikace)
a 619/1 (trvalý travní porost) oba k.ú. Dubí-Pozorka, 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-12-4012710/001
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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: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)

TO 133/14
Žádost o stanovisko ke stavbě „TP, Dubí, Lidická, kabely NN, p.p.č. 340/96, Václav
Klíma, č: IV-12-4012710 na pozemku p.č. 120/2 k.ú. Dubí u Teplic a uzavření Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu
č. IV-12-4012710/001
•

1487/77/2014

RM po projednání
souhlasí
se stavbou a s umístěním kabelů NN do pozemku p.č. 120/2 (ostat. plocha, ostat.
komunikace) 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 a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4012710/001 s tím, že rozsah
věcných břemen si vlastník inženýrských sítí nechá zaměřit ihned po ukončení stavby. Cena
věcného břemene bude dle návrhu 10.000,- Kč bez DPH.
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)

TO 134/14
Žádost o vyjádření ke stavbě „TP-Dubí, Bystřice, Bystřická 280/1,2“ na pozemku p.č.
291/1 k.ú. Dubí-Bystřice
•

1488/77/2014

RM po projednání
souhlasí
se stavbou a s umístěním kabelů NN do pozemku p.č. 291/1 (ostat. plocha, silnice)k.ú. DubíBystřice, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací
s podmínkou provedení konečné úpravy povrchu v celé šíři a délce chodníku v dotčeném
úseku. Investor stavby požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Rozsah věcných břemen si vlastník inženýrských sítí nechá zaměřit ihned po ukončení stavby.
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 135/14
Žádost o souhlas se zásahem Požárně nebezpečného prostoru do pozemku p.č. 1158/4
k.ú. Cínovec pro výstavbu RD na pozemku p.č. 171/1 k.ú. Cínovec a s umístěním
inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1158/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace k.ú. Cínovec
•

1489/77/2014

RM po projednání
1) se vyjadřuje takto:
jako vlastník sousedních pozemků p.č. 1158/4 a 1255/15 k.ú. Cínovec nemá námitek se
stavbou RD na pozemku p.č. 171/1 k.ú. Cínovec
2) souhlasí
se zásahem Požárně nebezpečného prostoru do pozemku p.č. 1158/4 k.ú. Cínovec o 3,69 m.
3) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1158/4
ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Cínovec a to v souladu s vyjádřením Technického
odboru k zásahům do místních komunikací s tím, že investor požádá o uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti. Rozsah věcných břemen si vlastník inženýrských sítí
nechá zaměřit ihned po ukončení stavby. 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 136/14
Žádost o podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-4011501/VB/3
TP-Dubí, 1140/54, Vladimír Myšík na pozemku p.č. 1141/1 k.ú. Cínovec
•

1490/77/2014

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-124011501/VB/3TP-Dubí, 1140/54, Vladimír Myšík – (ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená
společností GA Energo technik, s.r.o.) - podzemní vedení NN – kabel NN na pozemku p.č.
1141/1 k.ú. Cínovec.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 137/14
Žádost o podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. stavby: IV-120009690/VB/1 Název stavby: Dubí, Pod lesem, Prokopová, 58/1,kNN,2xRD na pozemcích
p.č. 397, 416 k.ú. Mstišov
•

1491/77/2014

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. stavby: IV-120009690/VB/1 Název stavby: Dubí, Pod lesem, Prokopová, 58/1,kNN,2xRD na pozemcích
p.č. 397, 416 k.ú. Mstišov (ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností Martia a.s.) podzemní vedení NN.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 138/14
Žádost o podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. stavby: IV-124011193/VB/1 Dubí, K Emance – NN pro p.p.č. 136/2 na pozemku p.č. 136/2 k.ú.
Mstišov
•

1492/77/2014

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-124011193/VB/1 Dubí, K Emance – NN pro p.p.č. 136/2 (ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená
společností GA Energo technik, s.r.o.) - podzemní vedení NN – kabel NN na pozemku p.č.
136/2 k.ú. Mstišov.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 139/14
Žádost o podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
156/2014/83 na umístění plastových pilířků na pozemku p.č. 385 k.ú. Dubí-Pozorka a
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 157/2014/82 na
umístěn plastových pilířků na pozemku p.č. 184/2 k.ú. Běhánky
•

1493/77/2014

RM po projednání
1) souhlasí
s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
157/2014/82 na akci označenou11010-050271, RVDSL4C_U_E04_TP_DUBB29_OK –
umístění pilířků pro zrychlení ADSL internetu na pozemku p.č. 184/2 k.ú. Běhánky za cenu
dle schváleného sazebníku ve výši 4.500,- Kč + DPH
2) souhlasí
s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
156/2014/83 na akci označenou11010-050274, RVDSL4C_U_E04_TP_DUBB26_OK –
umístění pilířků pro zrychlení ADSL internetu na pozemku p.č. 385 k.ú. Dubí-Pozorka za
cenu dle schváleného sazebníku ve výši 4.500,- Kč + DPH
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 140/14
Pozemek p.č. 1084 (ost. plocha, manipulační plocha) o výměře 1.115 m2 v k. ú. Dubí
u Teplic
•

1494/77/2014

RM po projednání
nedoporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 1084 Dubí u Teplic a
zpracováním geometrického plánu pro oddělení kontejnerového stání a parkoviště
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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Usnesení z 77. Schůze Rady města Dubí
5.8.2014
Pozemek p.č. 320/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 86 m2 k. ú. DubíPozorka
TO 141/14
•

1495/77/2014

RM po projednání
nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p.č. 320/2 (ostatní. plocha, ostatní komunikace) o
výměře 86 m2 k.ú. Dubí-Pozorka
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet

7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

K bodu č. 5 - Výběrová řízení
TO 118/14
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce chodníku v ulici Mírová v Dubí 3
(od ul.Tyršova po parkoviště u „Barevky“) .
•

1496/77/2014

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce chodníku v ulici Mírová v Dubí 3 (od ul.Tyršova po
parkoviště u „Barevky“)“, a to firmu Marius Pedersen a.s., Úprkova 1, 415 01 Teplice, která
podala nejnižší cenovou nabídku.
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)

TO 119/14
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce chodníků v ulici Vančurova a
rekonstrukce povrchů ve spojce ulic Bezručova a Vančurova v Dubí 1“.
•

1497/77/2014

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce chodníků v ulici Vančurova a rekonstrukce povrchů ve
spojce ulic Bezručova a Vančurova v Dubí 1“, a to firmu STRABAG a.s., Mírová 284, 417 03
Dubí 3, která podala nejnižší cenovou nabídku.
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet
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7/7)

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 77. Schůze Rady města Dubí
5.8.2014

TO 126/14
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Výměna VO Dubí“.
•

1498/77/2014

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Výměna VO Dubí“, a to firmu Marius Pedersen a.s., Úprkova 1, 415
01 Teplice, která podala nejnižší cenovou nabídku.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 127/14
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Odkanalizování Základní školy v ul.Dlouhá v
Dubí 2 – kanalizační přípojka splašková“
•

1499/77/2014

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Odkanalizování Základní školy v ul.Dlouhá v Dubí 2 – kanalizační
přípojka splašková“, a to firmu TELKONT s.r.o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, která
podala nejnižší cenovou nabídku.

Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
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 77. Schůze Rady města Dubí
5.8.2014

K bodu č. 6 – Různé
FO 32/14
Rozpočtové opatření č. 36/2014
•

1500/77/2014

RM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 36/2014 ve výši 163,35 tis. Kč – Navýšení rozpočtu odboru SÚ –
demolice objektu K.H.Borovského 130/10, Dubí-Pozorka.
Pro:

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

FO 33/14
Rozpočtové opatření č. 37/2014
•

1501/77/2014

ZM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 37/2014 ve výši 253,84 tis. Kč – Poskytnutí dotace na projekt
„Podpora terénní práce na rok 2014“ z programu Úřadu vlády ČR (výše dotace – 176.625,Kč, spoluúčast města – 77.214,- Kč).
Pro:

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

Smlouvy o výpůjčce s MŠ U Křemílka a s MŠ Mstišov
FO 34/14
•

1502/77/2014

RM po projednání:
schvaluje
Upravené Smlouvy o výpůjčce s MŠ U Křemílka a s MŠ Mstišov.
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
(celkový počet 7/7)
Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
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 77. Schůze Rady města Dubí
5.8.2014

OŠ 31/14
Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách základní školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

•

1503/77/2014

RM po projednání
povoluje
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách základní školy v souladu s ustanovením § 23
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v pl. zn., a s ustanovením § 4 odst. 7 vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, v pl. zn., pro školní rok 2014/2015
ZÁKLADNÍ ŠKOLE DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACI
do počtu 32 žáků na třídu.
Výjimka z počtu žáků se povoluje za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy, budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

Žádost o souhlas s realizací projektu na školní zahradě

OŠ 32/14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

•

1504/77/2014

RM po projednání
souhlasí
se záměrem paní ředitelky ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE realizovat projekt ve věci získání finančních prostředků od
Nadace Partnerství na zvelebení školní zahrady za budovou v ul. Tovární 110.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
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 77. Schůze Rady města Dubí
5.8.2014

Velitel jednotky SDH Dubí
•

star. 35/14

1505/77/2014

RM po projednání
1.bere na vědomí
důvody pana Zdeňka Veřtata uvedené v žádosti o uvolnění z funkce velitele SDH Dubí ze dne
24. 7. 2014
2.odvolává
pana Zdeňka Veřtata z funkce velitele jednotky SDH Dubí s účinností od 6. 8. 2014
3.jmenuje
pana Roberta Wegerta do funkce velitele jednotky SDH Dubí s účinností od 6. 8. 2014
4.jmenuje
Pana Tomáše Potužníka do funkce zástupce velitele jednotky SDH Dubí s účinností od 6. 8.
2014
Pro: 7

proti:

zdržel:

(celkový počet 7/7)

nehlasoval

Odpovídá: Bc. Jan Pšenička
Termín: ihned

V Dubí dne 5. 8. 2014

Mgr. Jiří Śiller v. r.
místostarosta města Dubí

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

14

