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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

Usnesení
z 45. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 04. 05. 2021 v MKZ, Sadová 192, Dubí 3
Program schůze


1128/45/2021

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


1129/45/2021

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 65/21
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1172 a část pozemku p. č. 1173/1 oba k. ú. Cínovec


1130/45/2021

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1172 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 122 m2 a část pozemku p. č. 1173/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 105 m2
oba k. ú. Cínovec.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 2 TO 66/21
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 259, část pozemku p. č. 260 a část pozemku p. č. 258
vše k. ú. Dubí-Bystřice


1131/45/2021

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 259 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře 203 m2, část pozemku p. č. 260 (zahrada) o výměře cca 300 m 2 a část pozemku
p. č. 258 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 12 m2 vše 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 67/21
Žádost o souhlas s přístavbou RD na pozemku p. č. 486/11 k. ú. Mstišov


1132/45/2021

RM po projednání
souhlasí
s přístavbou RD dle přiložené situace na pozemku p. č. 486/11 k. ú. Mstišov (stavba sousedí s pozemkem
Města Dubí p. č. 486/1 zahrada k. ú. Mstišov).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 2 TO 68/21
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se zateplením rodinného domu Dlouhá 93/24 Dubí


1133/45/2021

RM po projednání
souhlasí
se zateplením rodinného domu Dlouhá 93/24 a s přesahem zateplení o 5 cm za předpokladu, že chodník
u domu bude rozebrán a ukončen současně s novou fasádou nebo zakončení zateplení bude 50 cm nad
chodníkem. (Město Dubí sousedí s objektem pozemkem p. č. 11 ostatní plocha, ostatní komunikace
k. ú. Běhánky).
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 69/21
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s umístěním el. ohradníků na stávajícím oplocení
pozemku p. č. 1149/1 k. ú. Dubí u Teplic


1134/45/2021

RM po projednání
nesouhlasí
s umístěním elektrického ohradníku na stávajícím oplocení pozemku p. č. 1149/1 k. ú. Dubí
u Teplic (Město Dubí sousedí s oplocením pozemkem p. č. 1119 ostatní plocha, ostatní komunikace
k. ú. Dubí u Teplic).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 2 TO 70/21
Stavba RD, oplocení, ČOV, zřízení sjezdu – stavba RD na pozemku p. č. 372/3 k. ú. Dubí-Bystřice
a uzavření dohody o způsobu nezbytných úprav místní komunikace


1135/45/2021

RM po projednání
a) schvaluje
stavbu rodinného domu, oplocení z KB bloků a s dřevěnou výplní do výšky 1,8 m, ČOV
a akumulační nádrže na dešťovou vodu dle přiložené situace na pozemku p. č. 372/3 k. ú. Dubí-Bystřice.
Město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 374 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. DubíBystřice a p. č. 522 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka,
b) schvaluje
uzavření dohody č. 67/2021 o způsobu provedení nezbytných úprav místní komunikace
a souvisejících pozemků, vyvolaných stavební činností uživatele a z důvodu mimořádné změny
dopravního významu (místní komunikace na pozemcích p. č. 497/14, p. č. 503,
p. č. 522 k. ú. Dubí-Pozorka a p. č. 374 k. ú. Dubí-Bystřice) s tím, že tato dohoda stanoví technické
podmínky pro užívání a úpravu příjezdové komunikace (stavba RD na pozemku p. č. 372/3 k. ú. DubíBystřice),
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 372/3 na pozemek p. č. 374 oba k. ú. Dubí-Bystřice dle
přiložené situace.
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 71/21
Stavba RD, oplocení, zřízení sjezdu – stavba RD na pozemcích p. č. 555/6, p. č. 558 a p. č. 5564/3
k. ú. Dubí u Teplic


1136/45/2021

RM po projednání
a) schvaluje
stavbu rodinného domu, oplocení z KB bloků s dřevěnou výplní do výšky 1,8 m
a akumulační nádrže na dešťovou vodu dle přiložené situace na pozemcích p. č. 555/6,
p. č. 558 a p. č. 564/3 vše k. ú. Dubí u Teplic. Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem
p. č. 555/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic,
b) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 555/6 k. ú. Dubí u Teplic na pozemek
p. č. 413/13 k. ú. Mstišov přes pozemek p. č. 413/1 k. ú. Mstišov a p. č. 555/4 k. ú. Dubí u Teplic
dle přiložené situace.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 2 TO 72/21
Obnova kabelového vedení „TP-Lesní brána – TP 1196 – optická infrastruktura“


1137/45/2021

RM po projednání
souhlasí
s obnovou kabelového vedení VN, včetně telekomunikačního a řídícího vedení „TP-Lesní brána – TP
1196 – optická infrastruktura“ dle přiložené situace do pozemku města p. č. 534/1 (trvalý travní porost)
k. ú. Dubí-Pozorka.
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 73/21
Návrh na odkoupení pozemku p. č. 447/11 k. ú. Mstišov


1138/45/2021

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit odkoupení pozemku p. č. 447/11 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 65 m2
k. ú. Mstišov ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město.
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 74/21
Pronájem části pozemku p. č. 662/5 k. ú. Dubí u Teplic


1139/45/2021

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 662/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 18 m2 k. ú. Dubí
u Teplic a s uzavřením nájemní smlouvy č. 69/2021 za účelem umístění stánku
na prodej ovoce a zeleniny na dobu určitou do 30.11.2021 za 500,- Kč/měsíc s žadatelem M. T., bytem
XXX.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 2 TO 75/21
Pronájem části pozemku p. č. 355/1 k. ú. Dubí u Teplic


1140/45/2021

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 355/1 (zahrada) o výměře 90 m2 k. ú. Dubí u Teplic
a s uzavřením nájemní smlouvy č. 68/2021 za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadatelkou V. A., XXX za cenu 135,- Kč/rok.
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 76/21
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 343/2 k. ú. Dubí u Teplic


1141/45/2021

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 343/2 (zahrada) o výměře 85 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

RM 2 TO 77/21
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 241/1 k. ú. Dubí-Pozorka


1142/45/2021

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 241/1 (zahrada) o výměře cca 700 m 2 k. ú. DubíPozorka.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 2 TO 78/21
Výstavba beachvolejbalového kurtu a zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 10/1
k. ú. Běhánky


1143/45/2021

RM po projednání
a) souhlasí
s výstavbou beachvolejbalového kurtu o rozměrech 22 x 12 m na p. p. č. 10/1 (ostatní plocha, neplodná
půda) k. ú. Běhánky na náklady žadatele Sportovního klubu Dubí, z. s.,
b) schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 10/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 264 m2 k. ú. Běhánky,
c) souhlasí
s výstavbou oplocení z poplastovaného pletiva výšky 2 m v jižní části volejbalových kurtů na pozemku
p. č. 10/1 (ostatní plocha, neplodná půda) k. ú. Běhánky na náklady žadatele Sportovního klubu Dubí,
z.s.
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 79/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Bystřice, Luční, ppč. 112/1-nové OM“, IV-124019962


1144/45/2021

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Bystřice, Luční, ppč. 112/1 – nové OM,
IV-12-4019962) 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 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. 85/2021/235.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 2 TO 80/21
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 36/13 k. ú. Dubí u Teplic


1145/45/2021

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část
o výměře 0,6 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

pozemku

p.

nehlasoval: 0

č.

36/13

(ostatní

plocha,

zeleň)

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 81/21
Žádost o zrušení předkupního práva na pozemky p. č. 698/20, 698/26, 698/27 k. ú. Dubí-Bystřice


1146/45/2021

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zrušení předkupního práva Města Dubí na pozemky p. č. 698/20 (zahrada) o výměře 20 m 2,
p. č. 698/26 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2 a p. č. 698/27 (zahrada)
o výměře 3 m2 k. ú. Dubí-Bystřice ve vlastnictví P. L., bytem XXX.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 2 TO 82/21
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu „Dubí, Mstišov,
inženýrské sítě pro 10 RD – vodovod a kanalizace“, TP 006 084


1147/45/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 86/2021/2313 na pozemcích
p. č. 20 (ostatní plocha, jiná plocha), p. č. 22/1 (ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 23/21 (orná půda),
p. č. 25/3 (ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 27/2 (ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 361/20 (orná
půda, p. č. 378/12 (orná půda) a p. č. 545/26 (ostatní plocha, silnice) vše k. ú. Mstišov (stavba Dubí,
Mstišov, inženýrské sítě pro 10 RD – vodovod a kanalizace, TP 006 084).
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 83/21
Rekonstrukce terasy RD Dubí na pozemcích p. č. 634/2 a p. č. 634/5 k. ú. Dubí u Teplic


1148/45/2021

RM po projednání
a) neschvaluje
rekonstrukci a rozšíření stávající terasy RD Krušnohorská 44/12 dle přiložené situace
na pozemcích p. č. 634/2 a p. č. 634/5 k. ú. Dubí u Teplic. Město Dubí sousedí s pozemkem p.č.634/1
(ostatní plocha, jiná plocha) k. ú. Dubí u Teplic,
b) neschvaluje
přesah požárně nebezpečného prostoru Rekonstrukce terasy RD na pozemek ve vlastnictví města Dubí
p. č. 634/1 (ostatní plocha, jiná plocha) k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

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

Stránka 9 z 17

(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 2 TO 84/21
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí „Mstišov – přípojka V+K na p. p. č. 23/3“


1149/45/2021

RM po projednání
nesouhlasí
s umístěním inženýrských sítí (Mstišov – přípojka V+K na p. p. č. 23/3), včetně pojezdové vodoměrné
šachty dle předložené situace do pozemků p. č. 20 (ostatní plocha, jiná plocha), p. č. 22/1 (ostatní plocha,
neplodná půda) a p. č. 545/26 (ostatní plocha, silnice) k. ú. Mstišov, a to v souladu s vyjádřením
Technického odboru k zásahům do místních komunikací a s uzavřením Dohody o právu k provedení
stavby č. 87/2021.
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 85/21
Změna katastrální hranice mezi katastrálními území Běhánky a Dubí u Teplic


1150/45/2021

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit změnu katastrální hranice mezi katastrálními územími Běhánky a Dubí u Teplic. Stávající
pozemek p. č. 110/5 o výměře 21 m2 k. ú. Dubí u Teplic bude přesunut do k. ú. Běhánky jako pozemek
p. č. 639.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 2 TO 86/21
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se zateplením bytového domu Mírová 1/20


1151/45/2021

RM po projednání
souhlasí
se zateplením bytového domu Mírová 1/20 a s přesahem zateplení o 10 cm za předpokladu, že zakončení
zateplení bude 50 cm nad chodníkem (Město Dubí sousedí s objektem pozemkem p. č. 14/7 ostatní
plocha, silnice k. ú. Dubí-Pozorka).
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 87/21
Stavba garáže na pozemku p. č. 35 k. ú. Dubí u Teplic


1152/45/2021

RM po projednání
souhlasí
se stavbou garáže na pozemku p. č. 35 k. ú. Dubí u Teplic dle přiložené situace (Město Dubí sousedí
s pozemky p. č. 24/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 34/1 a p. č. 36/12 oba ostatní plocha,
zeleň 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
RM 2 TO 88/21
Stavba oplocení, stání OA, zastřešeného sezení, garáže a zastřešeného stání na pozemcích
p. č. 448/33 a p. č. 447/50 k. ú. Mstišov


1153/45/2021

RM po projednání
schvaluje
stavbu oplocení, stání pro osobní automobil, zastřešeného sezení, garáže a zastřešeného stání pro osobní
automobil dle přiložené situace na pozemcích p. č. 448/33 a p. č. 447/50 k. ú. Mstišov. Město Dubí
sousedí se stavbou pozemkem p. č. 447/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Mstišov.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 2 TO 89/21
Stavba oplocení na pozemku p. č. 447/52 k. ú. Mstišov


1154/45/2021

RM po projednání
schvaluje
stavbu oplocení z podezdívky z KB bloků s dřevěnou výplní do výšky 2 m dle přiložené situace na
pozemku p. č. 447/52 k. ú. Mstišov. (město sousedí s pozemkem p. č. 447/12 ostatní plocha, ostatní
komunikace k. ú. Mstišov).
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 90/21
Návrh na bezúplatný převod veřejného osvětlení realizovaného v rámci akce „Mstišov - Obytná
zóna Na Výsluní II“


1155/45/2021

RM po projednání
a) nedoporučuje ZM
schválit bezúplatný převod veřejného osvětlení realizovaného v rámci akce „Mstišov - Obytná zóna Na
Výsluní II“,
b) schvaluje
připojení nového veřejného osvětlení realizované v rámci stavby „Mstišov - Obytná zóna Na Výsluní
II“ na stávající rozvod veřejného osvětlení.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 2 TO 91/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Pozorka, Mírová, ppč. 50/2 - nové OM“, IV-124019601


1156/45/2021

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Pozorka, Mírová, ppč. 50/2 – nové OM,
IV-12-4019601) dle předložené situace do pozemků p. č. 43/4 a p. č. 49 (oba zastavěná plocha
a nádvoří, společný dvůr) oba 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 dohody o umístění stavby č. 95/2021/236.
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 92/21
Změna Pravidel pro prodej nemovitého majetku


1157/45/2021

RM po projednání
a) doporučuje ZM
revokovat usnesení Zastupitelstva města Dubí č. 267/10/2016 ze dne 6.4.2016,
a) doporučuje ZM
schválit Pravidla pro prodej nemovitého majetku města Dubí s účinností od 1.6.2021.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

K bodu č. 3 – Různé
RM 3 FO 18/21
Rozpočtové opatření č. 20/2021


1158/45/2021

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 20/2021 ve výši 322.974,78 Kč – Navýšení rozpočtu města Dubí – Přijetí
příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, za
bonusové období od 1. února do 31. března 2021,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc květen 2021.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 05. 2021

RM 3 FO 19/21
Návrh nové smlouvy k cestovnímu pojištění


1159/45/2021

RM po projednání
a) souhlasí
s uzavřením nové pojistné smlouvy k cestovnímu pojištění s připojištěním rizik Covid a Covid karanténa
(varianta č.3),
b) souhlasí
s ukončením a náhradou původní pojistné smlouvy č. 5094526056 k cestovnímu pojištění k výročí smlouvy
tj. k 9.5.2021,
c) pověřuje
starostu Ing. Petra Pípala k podpisu nové smlouvy.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 3 FO 20/21
Rozpočtové opatření č. 21/2021


1160/45/2021

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 21/2021 ve výši 226.000,00 Kč – technický dozor investora na akci „Dubí rekonstrukce chodníku v ul. Ruská“, včetně změny závazných ukazatelů.
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc květen 2021.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31.05.2021

RM 3 MKZ 7/21
Reklama na základě smlouvy Město Dubí a Český porcelán., a. s.


1161/45/2021

RM po projednání
souhlasí
s pozastavením oboustranného plnění na základě smlouvy Města Dubí a Český porcelán., a. s., po dobu
tří měsíců (duben, květen, červen 2021).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 3 OŠ 11/21
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020


1162/45/2021

RM po projednání
schvaluje
1. výši zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020
2. návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 do rezervního fondu a fondu odměn
u těchto příspěvkových organizací dle předloženého návrhu:
MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

RM 3 OŠ 12/21
Navýšení odpisového plánu na rok 2021


1163/45/2021

RM po projednání
schvaluje
navýšení odpisového plánu na rok 2021 o částku 5.400,- Kč u Základní umělecké školy, Dubí 2,
Dlouhá 134, příspěvkové organizace.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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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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 45. schůze Rady města Dubí

04. 05. 2021

RM 3 SD 2/21
Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec


1164/45/2021

RM po projednání
souhlasí
s oslovením firmy MEANDR – Martin Černý s.r.o. pro vypracování nabídky na dokončení opravy
fasády na kostele Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

RM 3 TO 64/21
Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce „MŠ Cibuláček, Tovární 517, Dubí 1 –
protiradonová opatření“


1165/45/2021

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „MŠ Cibuláček, Tovární 517, Dubí 1 – protiradonová opatření“, a to firmu Alpin
Mont Servis s.r.o., Ruská 68/94, 417 01 Dubí, IČ 25491270, která podala nejnižší cenovou nabídku –
1.582.559,- Kč vč. DPH.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

V Dubí dne 04. 05. 2021

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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