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 38. schůze Rady města Dubí

24. 11. 2020

Usnesení
z 38. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 24. 11. 2020 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze
•

965/38/2020

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
•

966/38/2020

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 231/20
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „Rekonstrukce VO, ulice
Karolíny Světlé, Dubí
•

967/38/2020

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 3342/2020/2296 na pozemku p. č. 1116/1 (vodní
plocha, koryto vodního toku upravené nebo přirozené) k. ú. Dubí u Teplic zapsaného na LV 1821 ve vlastnictví
Povodí Ohře, s. p. se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988 (stavba Rekonstrukce VO,
ulice Karolíny Světlé, Dubí).
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 232/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 647/1 a pozemky p. č. 649, p. č. 650, p. č. 697/1,
p. č. 698/1 k. ú. Dubí-Bystřice
•

968/38/2020

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 697/1 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené) o výměře 94 m2 k. ú. Dubí-Bystřice,
b) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 647/1 (ostatní plocha, neplodní půda)
o výměře cca 5.960 m2, pozemky p. č. 649 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 703 m2
a p. č. 650 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 225 m2 vše k. ú. Dubí-Bystřice.
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 235/20
Žádost o souhlas s realizací vodovodní přípojky k domu Ruská čp. 19
•

969/38/2020

RM po projednání
souhlasí
s realizací vodovodní přípojky k domu Ruská čp. 19 dle přiložené situace na
p. č. 1175 a p. č. 24/58 k. ú Dubí u Teplic. Město Dubí sousedí pozemky p. č. 24/56, p. č. 24/57
p. č. 24/59 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) vše 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 236/20
Návrh na bezúplatný převod veřejného osvětlení realizovaného v rámci akce „Stavba 45 RD v lokalitě
Barborka sever“
•

970/38/2020

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit bezúplatný převod veřejného osvětlení realizovaného v rámci akce „stavba 45 RD v lokalitě Barborka
sever“.
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 237/20
Žádost o souhlas s akcí „Lokalita Barborka jih – příprava území pro výstavbu“
•

971/38/2020

RM po projednání
a) souhlasí
s realizací varianty č. 1 – výstavbou 8 bytových jednotek v rámci akce „Lokalita Barborka jih – příprava území
pro výstavbu“ dle přiložené situace na pozemcích p. č. 453/29, p. č. 457/1, p. č. 457/2, p. č. 458/1,
p. č.
459, p. č. 460 k. ú. Mstišov. Město Dubí sousedí pozemky p. č. 452 (ostatní plocha, manipulační plocha) a p.
č. 453/1 (orná půda) oba k. ú. Mstišov.
b) bere na vědomí
že konečné rozhodnutí o realizaci varianty č. 1 nebo varianty č. 2 bude záležet na finančních prostředcích
investora.
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 239/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Zahradní, ppč. 164-nové OM“, IV-12-4020038
•

972/38/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Zahradní, ppč. 164 – nové OM, IV-12-4020038) dle předložené situace
do pozemku p. č. 148/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic, 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. 345/2020/223. 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 240/20
Žádost o souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemky p. č. 273/6 a p. č. 291/1
k.
ú. Dubí-Bystřice
•

973/38/2020

RM po projednání
souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru (stavba RD na pozemcích p. č. 271, p. č. 273/1, p. č. 273/3,
p.
č. 634/11 k. ú. Dubí-Bystřice) dle předložené situace na pozemky p. č. 273/6 (ostatní plocha, manipulační
plocha) a p. č. 291/1 (ostatní plocha, silnice) oba k. ú. Dubí-Bystřice.
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 241/20
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP_Dubí, Běhánky,
Dlouhá - nová OM“, IV-12-4015318
•

974/38/2020

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 347/2020/2297 na pozemku
p. č. 11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky (stavba TP_Dubí, Běhánky, Dlouhá – nová OM,
IV-12-4015318).
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 242/20
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „vodovodní přípojka
k zahrádkám do pozemků p. č. 24/45, p. č. 1031 k. ú. Dubí u Teplic“
•

975/38/2020

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 348/2020/2297 na pozemcích
p. č. 24/45 a p. č. 1031 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic (stavba „vodovodní
přípojky k pozemkům p. č. 1032/1, p. č. 1033, p. č. 1035, p. č. 1038/1 a p. č. 1039/2 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 243/20
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „Dubí, Dlouhá ulice –
kanalizace pro základní školu“
•

976/38/2020

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 349/2020/2299 na pozemku p. č. 11 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) k. ú. Běhánky (Dubí, Dlouhá ulice – kanalizace pro základní školu, číslo stavby TP 006
103).
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 244/20
Zveřejnění záměru pronájmu asfaltové plochy
•

977/38/2020

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu asfaltové plochy (parc.č.8), na adrese Sportovní 200/1, Dubí 2,
za cenu 500,-Kč/ 1 rok.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Různé
RM 3 FO 58/20
Rozpočtové opatření č. 60/2020
•

978/38/2020

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 60/2020 ve výši 22.264,- Kč – Úprava rozpočtu ORJ 2 Technický odbor – přesun
z neinvestiční položky na investiční – jedná se o změnu závazného ukazatele bez vlivu na výši příjmů a výdajů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN
2-12M za měsíc listopad 2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30. 11. 2020

RM 3 FO 60/20
Informace o přípravě rozpočtu na rok 2021 – 3. verze
•

979/38/2020

RM po projednání
bere na vědomí
informaci o přípravě rozpočtu na rok 2021 – 3. verze.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30. 11. 2020
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RM 3 FO 61/20
Rozpočtové opatření č. 62/2020
•

980/38/2020

RM po projednání
a) schvaluje
Rozpočtové opatření č. 62/2020 ve výši 251.649,52 Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 - převod finančních
prostředků z účtu EKOKOM na výdajový účet města, ze kterého byly faktury společnosti Marius Pedersen,
a.s. uhrazeny a připsání uhrazené částky zpět do rozpočtu ORJ 2,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc listopad 2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30. 11. 2020

RM 3 FO 62/20
Vyhodnocení veřejné zakázky MR a výběr dodavatele pojištění - Pojištění majetku Města
a odpovědnosti vč. sdruženého pojištění vozidel
•

981/38/2020

RM po projednání
a) bere na vědomí
předložený výsledek pro zakázku malého rozsahu na službu: Pojištění majetku Města a odpovědnosti vč.
sdruženého pojištění vozidel,
b) schvaluje
výběr dodavatele pojištění a sice Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, na základě veřejné zakázky MR pro
Pojištění majetku města a odpovědnosti bez sdruženého pojištění vozidel od 1.1.2021 do 31.12.2022 a pro
sdružené pojištění vozidel od 31.10.2021 do 31.12.2022. A to na základě předložení nejnižší nabídkové ceny,
c) souhlasí
s uzavřením pojistných smluv s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,
d) pověřuje
starostu Města Dubí k podpisu pojistných smluv, a to včetně následných dodatků souvisejících s potřebou
připojištění nového majetku či odpojištěním majetku, případně ostatních pojišťovacích služeb.
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: 30. 11. 2020
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RM 3 OŠ 50/20
1. Zhodnocení činnosti Pampelišky, o.p.s. za rok 2020
2. Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou, Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2021
•

982/38/2020

RM po projednání
1. bere na vědomí
zprávu o zhodnocení činnosti Pampelišky, o.p.s. za rok 2020 na území města Dubí,
2. doporučuje ZM
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3,
Bílinská 141 na rok 2021 mezi Městem Dubí a Pampeliškou, o.p.s., Zahradní 182, 403 23 Velké Březno,
a to na dobu určitou do 31.12.2021. Dotace bude poskytnuta ve výši 190 000,- Kč.
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: 30. 12. 2020

RM 3 OŠ 51/20
Přerušení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin
•

983/38/2020

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin dle přiložené tabulky.
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

Stránka 9 z 13

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 38. schůze Rady města Dubí

24. 11. 2020

RM 3 OŠ 52/20
Platový výměr
•

984/38/2020

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí osobního příplatku paní Zuzaně Ladové, dipl. um., ředitelce Základní umělecké školy, Dubí 2,
Dlouhá 134, příspěvkové organizace s účinností od 1. prosince 2020 (platový výměr č. j. 10/2020).
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 53/20
Nabídka nepotřebného majetku
•

985/38/2020

RM po projednání
1. bere na vědomí
nabídku nepotřebného majetku Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice,
2. souhlasí
s bezúplatným převodem nepotřebného majetku – 4 ks stolů na stolní tenis, Sportovnímu klubu Dubí z. s.
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 54/20
Žádost o souhlas s pořízením majetku
•

986/38/2020

RM po projednání
souhlasí
s pořízením dvou notebooků k interaktivním tabulím a stolu s posuvnou stolovou deskou a třemi ocelovými
pérovými židlemi do nové odborné učebny pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES
TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI, v celkové výši 63.366,- Kč z rezervního fondu školy. Žádný
majetek nepřesáhne částku 40.000,- Kč.
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 55/20
Odměny ředitelům škol
•

987/38/2020

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí odměn ředitelům škol dle předloženého návrhu.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

RM 3 OŠ 56/20
Přerušení provozu mateřské školy
•

988/38/2020

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení provozu dne 25.11.2020 v Mateřské škole U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236.
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 TAJ 6/20
Plán práce Rady města na 1. pololetí 2021
•

989/38/2020

RM po projednání
schvaluje
Plán práce Rady města Dubí na 1. pololetí r. 2021 dle předloženého návrhu.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: dle časového harmonogramu 2021
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Usnesení z 38. schůze Rady města Dubí

24. 11. 2020

RM 3 TO 233/20
Návrh Smlouvy o zajišťování služeb zvířecího útulku
•

990/38/2020

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy č. 343/2020 o zajišťování služeb zvířecího útulku se Spolkem Anidef, z.s.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 3 TO 234/20
Pořízení 200 ks kompostérů pro občany města Dubí s podporou Ústeckého kraje
•

991/38/2020

RM po projednání
a) doporučuje ZM
souhlasit s pořízením 200 ks kompostérů a uzavřením smlouvy č. 344/2020 s Ústeckým krajem o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 499 850,- Kč na realizaci projektu „Pořízení zahradních kompostérů pro
město Dubí“,
b) schvaluje
vypsání výběrového řízení na dodavatele kompostérů.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 3 TO 238/20
Schválení uzavření dodatku č. 1 k uzavřené kupní smlouvě č. 220/2020 – „Dodávka IT vybavení
odborných učeben ZŠ Dubí 2“
•

992/38/2020

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k uzavřené kupní smlouvě č.220/2020 - „Dodávka IT vybavení odborných učeben
v ZŠ Dubí 2“.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

V Dubí dne 24. 11. 2020

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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