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 42. schůze Rady města Dubí

02. 03. 2021

Usnesení
z 42. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 02. 03. 2021 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze
•

1063/42/2021

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Neinvestiční dotace na rok 2021 (v oblasti kultury, sportu, ….)
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
•

1064/42/2021

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 27/21
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí, Lidická,
ppč. 117/10-nové OM“, IP-12-4014977
•

1065/42/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 22/2021/2309 na pozemku p. č. 120/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic (stavba TP-Dubí, Lidická, ppč. 117/10 – nové OM, IP-124014977).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 28/21
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu „Dubí, Běhánky, Dlouhá
ul. – vodovod a kanalizace pro 8 RD na p. p. č. 365/4“, TP 006 071
•

1066/42/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 23/2021/2310 na pozemku
p. č. 11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky (stavba Dubí, Běhánky, Dlouhá ul. – vodovod
a kanalizace pro 8 RD na ppč. 365/4, TP 006 071).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 29/21
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 480/2 a p. č. 481/2 k. ú. Cínovec
•

1067/42/2021

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 480/2 (trvalý travní porost) o výměře 15 m2 a p. č. 481/2
(trvalý travní porost) o výměře 513 m2 oba k. ú. Cínovec.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 30/21
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 764/1 a část pozemku p. č. 765 k. ú. Dubí u Teplic
•

1068/42/2021

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 764/1 (trvalý travní porost) o výměře 202 m2 a část
pozemku p. č. 765 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 119 m2 oba k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 31/21
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 696/3 a p. č. 698/12 k. ú. Dubí-Bystřice
•

1069/42/2021

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 696/3 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 316 m2 a část pozemku p. č. 698/12 (ostatní plocha, zeleň) o výměře
cca 50 m2 oba k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 32/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka na p. p. č. 497/1
Běhánky“
•

1070/42/2021

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Vodovodní a kanalizační přípojka na p. p. č. 497/1 Běhánky)
dle předložené situace do pozemků p. č. 484 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
a p. č. 497/13 (ostatní plocha, jiná plocha) oba k. ú. Běhánky, a to v souladu s vyjádřením Technického
odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Dohody o právu provedení stavby č. 26/2021.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
RM 2 TO 33/21
Stavba oplocení a pergoly na části pozemku p. p. č. 355/1 k. ú. Dubí u Teplic
•

1071/42/2021

RM po projednání
souhlasí
se stavbou pergoly a oplocení z pletiva v-1,5 m dle přiložené situace na pronajaté části pozemku ve
vlastnictví Města Dubí p. č. 355/1 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 34/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „Vodovodní přípojka na p. p. č. 1055 k. ú. Dubí
u Teplic“
•

1072/42/2021

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Vodovodní přípojka na p. p. č. 1055 k. ú. Dubí u Teplic)
dle předložené situace do pozemků p. č. 24/55 a p. č. 1056/2 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) oba
k. ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací
a uzavření Dohody o právu provedení stavby č. 27/2021.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
RM 2 TO 35/21
Stavba garáže na pozemku p. č. 35 a zřízení sjezdu na pozemek p. č. 1421 k. ú. Dubí u Teplic
•

1073/42/2021

RM po projednání
a) nesouhlasí
se stavbou garáže na pozemku p. č. 35 k. ú. Dubí u Teplic dle přiložené situace,
b) nesouhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 35 na pozemek p. č. 1421 oba k. ú. Dubí
u Teplic se stavbou.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
RM 2 TO 36/21
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 581/1 k. ú. Dubí u Teplic
•

1074/42/2021

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 581/1 (zahrada) o výměře cca 300 m2 k. ú. Dubí
u Teplic.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 37/21
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí, Lidická,
ppč. 117/11-nové OM“, IP-12-4015635
•

1075/42/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 28/2021/2311 na pozemku p. č. 120/2 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic (stavba TP-Dubí, Lidická, ppč. 117/11 – nové OM, IP-124015635).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 38/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „Plynovodní přípojka na p. p. č. 344 k. ú. Dubí
u Teplic“
•

1076/42/2021

RM po projednání
schvaluje
umístěním inženýrských sítí (Plynovodní přípojka na p. p. č. 344 k. ú. Dubí u Teplic) 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 Dohody o právu provedení stavby č.
32/2021.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 45/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 39/21
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 173/3 a p. č. 1174 k. ú. Cínovec
•

1077/42/2021

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 173/3 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře 2.359 m2 a pozemek p. č. 1174 (ostatní plocha, ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
86 m2 oba k. ú. Cínovec.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 40/21
Žádost o pronájem bytu č. 9, Ruská 184, Dubí 3
•

1078/42/2021

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č. 9 o velikosti 1+2, na adrese Ruská 184, Dubí 3 od 15.3.2021 a ukládá Technickému
odboru uzavřít nájemní smlouvu s žadatelkou pí K. D., bytem XXX.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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 7/21
Rozpočtové opatření č. 8/2021
•

1079/42/2021

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2021 ve výši 200.000,- Kč – navýšení rozpočtu ORJ 3 -Odbor vnitřních věcí - na
nákup 300 ks antigenních testů COVID-19 a 10000 ks respirátorů třídy KN95/FFP2 pro potřeby MěÚ,
MKZ, MP, MŠ, ZŠ a ZUŠ Dubí,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc březen 2021.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá a zpracovala: Ing. Markéta Pauzová, vedoucí FO
Termín: ihned

RM 3 MKZ 4/21
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2021
•

1080/42/2021

RM po projednání
a) schvaluje poskytnutí individuálních neinvestičních dotací dle předloženého návrhu,
b) doporučuje ZM schválit poskytnutí individuálních neinvestičních dotací dle předloženého návrhu.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Termín: ihned
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RM 3 OŠ 6/21
Přerušení provozu mateřské školy
•

1081/42/2021

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 -MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE v době od 14. 2. 2021 do 22. 2. 2021 z důvodu karantény, která byla nařízena Rozhodnutím
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje z důvodu potvrzeného výskytu infekčního onemocnění COVID
19.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá a zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

RM 3 OŠ 7/21
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2021 (poskytovatelé
sociálních služeb)
•

1082/42/2021

RM po projednání
schvaluje
přidělení individuálních dotací pro rok 2021 dle předloženého návrhu.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá a zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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RM 3 OŠ 8/21
Přerušení provozu mateřské školy
•

1083/42/2021

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE v době od 19. 2. 2021 do 27. 2. 2021 z důvodu karantény, která byla nařízena Rozhodnutím
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje z důvodu potvrzeného výskytu infekčního onemocnění COVID
19.
Pro:4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá a zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

V Dubí dne 02. 03. 2021

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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