Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 36. schůze Rady města Dubí

13. 10. 2020

Usnesení
z 36. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 13. 10. 2020 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze
•

911/36/2020

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021 – 1. varianta
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
•

912/36/2020

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2

TO 204/20

Žádost o souhlas s konáním akce „Volvosraz Dubí“ v Rudolfce
•

913/36/2020

RM po projednání
schvaluje
konání akce „Volvosraz Dubí“ v termínu od 24.10.2020 od 16:00 hod. do 25.10.2020
do 10:00 hod. na pozemku p. č. 8 k. ú Běhánky ve sportovním areálu Rudolfka, Sportovní 200, Dubí. Na
akci musí být dodrženy veškeré hygienické předpisy (Covid).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 205/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Běhánky, Husova, ppč. 219/1-nové OM“, IV-124017989
•

914/36/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Běhánky, Husova, ppč. 219/1 – nové OM, IV-12-4017989) dle
předložené situace do pozemku p. č. 226 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 295/2020/219. Ocenění věcného
břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 206/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu „TP-Dubí, Bílinská, ppč. 447/17 - nové OM“, IV-124019852
•

915/36/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Bílinská, ppč. 447/17 – nové OM, IV-12-4019852) dle předložené
situace do pozemku p. č. 447/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. 296/2020/220. Ocenění
věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 207/20
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody
o umístění stavby č. IV-12-4019142 „TP-Dubí, Pozorka, Kolonie–posílení NN“
•

916/36/2020

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody
o umístění stavby č. 298/2020/221 na pozemcích p. č. 636 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 647/1
(ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 648/1 (trvalý travní porost), 649/1 (ostatní plocha, neplodná
půda) a p. č. 649/5 (ostatní plocha, neplodná půda) vše k. ú. Dubí-Pozorka (stavba č. IV-12-4019142 TPDubí, Pozorka, Kolonie – posílení NN).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 208/20
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 431/1 a p. č. 445/1 k. ú. Dubí u Teplic
•

917/36/2020

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 431/1 (zahrada) o výměře cca 200 m2 a část pozemku
p. č. 445/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 5 m2 oba k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 209/20
Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu, oplocení na pozemcích p. č. 112/1 a p. č. 112/6
k. ú. Dubí-Bystřice a umístění inženýrských sítí (kanalizační a vodovodní přípojka), zřízením sjezdů
•

918/36/2020

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu, dešťové jímky a s oplocením do výšky 2.00 m dle předložené situace
na pozemcích p. č. 112/1 a p. č. 112/6 oba k. ú. Dubí-Bystřice (stavba sousedí s pozemkem Města Dubí
p. č. 111 k. ú. Dubí-Bystřice),
b) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (Přípojky kanalizace, vodovodu – stavba RD na ppč. 112/1
a 112/6 k. ú. Dubí-Bystřice, včetně pojezdové vodoměrné šachty) dle předložené situace
do pozemku p. č. 111 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Bystřice, a to v souladu s vyjádřením
Technického odboru k zásahům do místních komunikací a s uzavřením Dohody o právu k provedení stavby
č. 302/2020,
c) souhlasí
se zřízením dvou sjezdů – připojením pozemků p. č. 112/1 a p. č. 112/6 na pozemek p. č. 111 k. ú. DubíBystřice, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

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

RM 2 TO 210/20
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 21 k. ú. Mstišov
Tento materiál byl stažen z projednání na základě zpětvzetí žádosti manželů K.
Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 211/20
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí, Bystřice,
ppč. 673/9“, IV-12-4016645
•

919/36/2020

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 305/2020/2294 na pozemku p. č. 673/1
(ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) k. ú. Dubí-Bystřice (stavba TP-Dubí, Bystřice, ppč. 673/9
– nové OM, IV-12-4016645).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 212/20
„Mstišov Obytná zóna Na Výsluní II“ - Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě
•

920/36/2020

RM po projednání
a) nedoporučuje ZM
schválit uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 27/2020 na pozemek p. č. 411/4 k. ú. Mstišov,
včetně místní komunikace, veřejného osvětlení, odvodnění a další související technické infrastruktury
realizované v rámci akce „Mstišov Obytná zóna Na Výsluní II“ s panem P. K., bytem XXX.
b) souhlasí
s napojením nového veřejného osvětlení v rámci stavby „Mstišov - Obytná zóna Na Výsluní II“ na stávající
rozvod veřejného osvětlení za podmínky, že náklady související s napojením bude hradit investor a do doby
převzetí nového veřejného osvětlení do vlastnictví města Dubí bude investor hradit i náklady na provoz
(spotřeba elektrické energie bude měřena v samostatném el. pilíři umístěným v blízkosti stávajícího
rozvaděče veřejného osvětlení na pozemku p. č. 564/24 k. ú. Dubí u Teplic).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 - Různé
RM 3 FO 48/20
Informace o přípravě rozpočtu na rok 2021
•

921/36/2020

RM po projednání
bere na vědomí
informaci o přípravě rozpočtu na rok 2021.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30. 10. 2020

RM 3 FO 49/20
Veřejná zakázka malého rozsahu – Pojištění majetku města a odpovědnosti vč. sdruženého pojištění
vozidel
•

922/36/2020

RM po projednání
a) schvaluje
záměr vyhlásit zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č.134/2016 Sb. O zadávání VZ, na službu:
Pojištění majetku města a odpovědnosti vč. sdruženého pojištění vozidel, a to vyvěšením přiložené výzvy
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu vč. příloh po dobu alespoň 15 dní,
b) schvaluje
vytvoření tříčlenné komise pověřené otevřením zalepených obálek, tato komise vyhotoví protokol, v němž
uvede všechny zájemce o zakázku včetně uvedení ceny za celkové roční pojištění (součet všech dílčích
pojištění) a postoupí jej spolu s rozlepenými obálkami makléřské společnosti za účelem provedení rozboru
přihlášených zájemců. Výsledky tohoto rozboru následně finanční odbor předloží RM Dubí za účelem
výběru nejvhodnějšího kandidáta,
c) schvaluje
po výběru nejvhodnějšího dodavatele a uzavření nové pojistné smlouvy vypovězení stávající pojistné
smlouvy č.3880004633 pro pojištění Flotilového autokomplexního pojištění a dále pojistné smlouvy
č. 8603325271 pro pojištění majetku, který je součástí projektu EU – Město Dubí-město lázeňství
a porcelánu – centrum východního Krušnohoří – smlouvy budu vypovězeny nejpozději 6 týdnů před jejich
výročím. Majetek z vypovězených poj. smluv bude zařazen v nové poj. smlouvě,
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d) bere na vědomí
pověření makléřské společnosti RENOMIA, a.s., ke všem potřebným úkonům a právním jednáním v rámci
zprostředkování pojistných smluv, vypovídání stávajících pojistných smluv, správy pojištění a vyřizování
pojistných událostí, a to na základě přiložené plné moci,
e) souhlasí
s dopojištěním nového majetku, který bude příslušnými odbory nahlášen finančnímu odboru po přijetí
tohoto usnesení k dopojištění, a to až po výběru nového dodavatele pojištění a uzavření nové pojistné
smlouvy formou číselného dodatku.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned

RM 3 MKZ 22/20
Bezúplatný převod majetku
•

923/36/2020

RM po projednání
souhlasí
s bezúplatným převodem majetku Města Dubí do vlastnictví Základní školy Dubí 2, příspěvkové
organizace, Tovární 110.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
RM 3 OŠ 40/20
Podpora terénní práce pro rok 2020 – informace o snížení výše minimální spoluúčasti
•

924/36/2020

RM po projednání
bere na vědomí
informaci o snížení výše minimální spoluúčasti z 30 % na 28 % u podané žádosti o neinvestiční dotaci na
program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá a zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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RM 3 OŠ 41/20
Navýšení odpisového plánu na rok 2020
•

925/36/2020

RM po projednání
schvaluje
navýšení odpisového plánu na rok 2020 o částku 8.398,- Kč u ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2,
TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
RM 3 OŠ 42/20
Omezení provozu mateřské školy
•

926/36/2020

RM po projednání
bere na vědomí
omezení provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE v době od 5. 10. 2020 na nezbytně nutnou dobu z důvodu nedostatečného personálního
zajištění dětí vzhledem k rozšíření onemocnění COVID 19 mezi pracovníky MŠ.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
RM 3 OŠ 43/20
Přerušení činnosti školních družin v době prázdnin na školní rok 2020/2021
•

927/36/2020

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení činnosti školních družin v době prázdnin na školní rok 2020/2021 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: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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RM 3 OVV 18/20
Návrh termínů a doba konání sňatečných obřadů pro rok 2021
•

928/36/2020

RM po projednání
1. stanovuje
termíny a dobu konání sňatečných obřadů pro rok 2021 dle předloženého návrhu,
2. určuje
obřadní síň Městského úřadu Dubí jako úředně stanovené místo ke konání sňatečných obřadů.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Zpracovala: Lenka Orgoňová, matrika
Termín: 31. 12. 2020
RM 3 TAJ 5/20
Změna úředních hodin v nouzovém stavu
•

929/36/2020

RM po projednání
a) souhlasí
se změnou úředních hodin v úředních dnech pondělí a středa 10:00 – 11:30 a 13:30 – 17:00 hod. po dobu
nouzového stavu na základě usnesení Vlády České republiky č. 994,
b) svěřuje
podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000, zákona o obcích (obecní zřízení), městskému úřadu, tajemníkovi,
pravomoc stanovit úřední hodiny městského úřadu vzhledem k opatřením k řešení rizika nákazy SARSCoV-2 - COVID-19.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá a zpracoval: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned
V Dubí dne 13. 10. 2020

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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