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 46. schůze Rady města Dubí

25. 05. 2021

Usnesení
z 46. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 25. 05. 2021 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


1166/46/2021

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Projednání závěrečného účtu Města Dubí za rok 2020
- Hospodaření města za 1. čtvrtletí roku 2021
- Vyhodnocení zimní údržby 10/20 – 4/21
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


1167/46/2021

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

proti: 0

zdržel: 0

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 93/21
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 57/1 a pozemek p. č. 50/1 k. ú. Dubí-Pozorka


1168/46/2021

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 57/1 (zahrada) o výměře cca 158 m 2
a pozemek p. č. 50/1 (zahrada) o výměře 1.638 m2 oba k. ú. Dubí-Pozorka.
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
Stránka 1 z 16

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 46. schůze Rady města Dubí

25. 05. 2021

RM 2 TO 94/21
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 434, p. č. 445, p. č. 446 a p. č. 1169/3 vše k. ú. Cínovec


1169/46/2021

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 434 (trvalý travní porost) o výměře cca 370 m 2, část
pozemku p. č. 445 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 29 m2, část pozemku p. č. 446 (ostatní plocha,
neplodná půda) o výměře cca 70 m2 a část pozemku p. č. 1169/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 94 m2 vše k. ú. Cínovec.
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 95/21
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 496/1 a p. č. 683/3 oba k. ú. Dubí-Pozorka


1170/46/2021

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 496/1 (zahrada) o výměře 240 m 2, p. č. 495/4 (zahrada)
o výměře 288 m2, p. č. 496/3 (zahrada) o výměře 233 m2, p. č. 683/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
758 m2 a p. č. 683/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 179 m2 vše k. ú. Dubí-Pozorka.
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 96/21
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 660/19, p. č. 660/20, p. č. 660/21 k. ú. Dubí-Bystřice


1171/46/2021

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 660/19 o výměře 69 m 2, p. č. 660/20
o výměře 319 m2 a p. č. 660/21 o výměře 510 m2 (vše zastavěná plocha a nádvoří) 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 97/21
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 581/1 k. ú. Dubí u Teplic


1172/46/2021

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: 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 98/21
Pronájem části pozemku p. č. 272/7 k. ú. Drahůnky


1173/46/2021

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 272/7 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 910 m2 k. ú. Drahůnky
a s uzavřením nájemní smlouvy č. 109/2021 za účelem zahrádkářské činnosti na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce s žadateli L. a P. Š., XXX za cenu 2.130,- Kč/rok. Jakékoliv kácení stromů musí být předem
schváleno městem 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 100/21
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí, Cínovec,
ppč. 249/7 - nové OM“, IP-12-400965


1174/46/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 115/2021/2314 na pozemku p. č. 1167/2
(ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec (stavba TP-Dubí, Cínovec, ppčč. 249/7 – nové OM, IP12-4009655).
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 101/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Bystřice, ppč. 672/1 - nové OM“, IV-12-4019417


1175/46/2021

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Bystřice, ppč. 672/1 – nové OM, IV-12-4019417) dle předložené
situace do pozemků p. č. 672/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 696/8 (ostatní plocha, neplodná
půda) oba 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. 116/2021/237.
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 102/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí na stavbu „TP-Dubí, Ruská – kabelizace NN, I. etapa“,
IE-12-40068895


1176/46/2021

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Ruská – kabelizace NN, I. etapa kNN, IE-12-4006895) dle předložené
situace do pozemků p. č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 6/1 (ostatní plocha, jiná plocha), p. č. 24/3,
p. č. 24/5, p. č. 24/6, p. č. 24/7, p. č. 24/10, p. č. 24/11, p. č. 24/16, p. č. 24/19, p. č. 24/22, p. č. 24/24,
p. č. 24/27, p. č. 24/28, p. č. 24/30, p. č. 24/33, p. č. 25, p. č. 26/2, p. č. 34/2, p. č. 452/29, p. č. 660/4,
p. č. 662/2, p. č. 662/3, p. č. 662/19, p. č. 662/21, p. č. 662/27, p. č. 772/3, p. č. 772/4 (vše ostatní plocha,
ostatní komunikace), p. č. 841/1 (ostatní plocha, zeleň), p. č. 842, p. č. 845, p. č. 846/2, p. č. 894/1,
p. č. 894/2, p. č. 901/9, p. č. 904, p. č. 905/1 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 905/4 (ostatní
plocha, zeleň), p. č. 905/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 905/6, p. č. 905/8 (oba ostatní plocha,
zeleň), p. č. 959/1 a p. č. 1421 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. Dubí u Teplic a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a k veřejnému osvětlení. Na
pozemcích p. č. 905/6 a p. č. 905/4 k. ú. Dubí u Teplic okolo vzrostlých stromů budou práce provedeny
bezvýkopovou technologií. V případě porušení kořenových systémů bude nařízena náhradní výsadba.
Investor požádá o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby, včetně návrhu výpočtu náhrad za věcné břemeno.
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 103/21
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Dubí-Drahůnky-Drahůnská ul –
zkapacitnění vodovodu, TP 006080“


1177/46/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 118/2021/2315 na pozemku p. č. 11 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) k. ú. Běhánky (stavba Dubí-Drahůnky-Drahůnská ul – zkapacitnění vodovodu,
TP 006080).
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 104/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí na stavbu „TP-Dubí, Kolonie, ppč. 637/1“, IV-12-4020805


1178/46/2021

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Kolonie, ppč. 637/1, IV-12-4020805) dle předložené situace do
pozemku p. č. 636 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka a to v souladu s vyjádřením
Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Investor požádá o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, včetně návrhu výpočtu náhrad za věcné
břemeno.
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 105/21
Žádost o uzavření nájemní smlouvy „Dubí, ul. Dlouhá – kanalizace pro ZŠ“


1179/46/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy č. 120/2021 (CES 859/2021/RKA) se Severočeskou vodárenskou společností
a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za účelem provozování vodního díla „Dubí, ul. Dlouhá – kanalizace
pro ZŠ“ 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
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RM 2 TO 106/21
Stavba dvougaráže na pozemku p. č. 201 k. ú. Cínovec


1180/46/2021

RM po projednání
a) schvaluje
stavbu garáže pro dva osobní automobily dle přiložené situace na pozemku p. č. 201 k. ú. Cínovec za
předpokladu, že dešťové vody nebudou svedeny na pozemky města. Město Dubí sousedí se stavbou pozemky
p. č. 1158/4, p. č. 1171/2 a p. č. 1173/1 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. Cínovec,
b) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (domovní přípojka NN ke stavbě dvougaráže) dle přiložené situace do
pozemku p. č. 1158/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec a s uzavřením Dohody o právu
k provedení stavby č. 126/2021,
c) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru (garáže na pozemku p. č. 201 k. ú. Cínovec) dle předložené
situace na pozemek p. č. 1158/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec,
d) schvaluje
uzavření dohody č. 124/2021 o způsobu provedení nezbytných úprav komunikace a souvisejících pozemků,
vyvolaných stavební činností uživatele a z důvodu mimořádné změny dopravního významu (na pozemku
p. č. 1158/4 k. ú. Cínovec) s tím, že tato dohoda stanoví technické podmínky pro užívání a úpravu příjezdové
komunikace (stavba dvougaráže na pozemku p. č. 201 k. ú. Cínovec,
e) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 201 na pozemek p. č. 1158/4 vše k. ú. Cínovec dle přiložené
situace.
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 108/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Na Výšině, ppč. 1032/1 - nové OM“, IV-12-4019499


1181/46/2021

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Na Výšině, ppč. 1032/1 – nové OM, IV-12-4019499) dle předložené
situace do pozemků p. č. 1028/8 (ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 1028/12 (zahrada) a p. č. 1029/1
(ostatní plocha, neplodná půda) vše 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. 123/2021/239. Na pozemcích se nachází vzrostlé stromy, proto
v případě porušení kořenových systémů bude nařízena náhradní výsadba.
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 109/21
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci Dubí,
Běhánky, Dlouhá ul. ppč. 4/3 vodovod a kanalizace pro 12 RD


1182/46/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 125/2021/240 na pozemcích
p. č. 4/2 (trvalý travní porost) a p. č. 11 (ostatní plocha, ostatní komunikace), oba k. ú. Běhánky (stavba Dubí,
Běhánky, Dlouhá ul. ppč. 4/3 vodovod a kanalizace pro 12 RD, TP 009100).
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 110/21
Žádost o souhlas s opravnými pracemi zabezpečení starého důlního díla „Geburt Christi“ a starého
důlního díla „Hančlova štola“


1183/46/2021

RM po projednání
a) souhlasí
s provedením opravných prací na zabezpečení starého důlního díla „Geburt Christi“ č. o. 175 pod
identifikačním číslem ID 11722 na pozemku p. č. 302/11 k. ú. Cínovec,
b) souhlasí
s provedením opravných prací na zabezpečení starého důlního díla „Hančlova štola“
č. o. 2806 pod identifikačním číslem ID 11677 na p. č. 1309/1 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

RM 2 TO 111/21
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 21 k. ú. Mstišov


1184/46/2021

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 21 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 6 m2 k.ú. Mstišov.
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 112/21
Zveřejnění záměru prodat pozemky bývalého areálu „Rudné doly Cínovec“


1185/46/2021

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 93 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o výměře
144 m2, st. p. č. 431 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 299, občanská vybavenost) o výměře
100 m2, p. č. 344/3 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 52 m2, část p. č. 349/1 (ostatní plocha,
manipulační plocha) o výměře cca 23.284 m2, p. č. 349/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
13.574 m2, p. č. 349/5 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 6.515 m2, část p. č. 349/8 (ostatní
plocha, manipulační) o výměře cca 1.645 m2, p. č. 349/9 (ostatní plocha, silnice) o výměře 91 m2, p. č. 354/2
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 490 m2, p. č. 354/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 424 m2, p. č. 376/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 29.491 m2, p. č. 376/13 (ostatní
plocha, manipulační plocha) o výměře 59 m2, p. č. 376/14 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
139 m2, p. č. 376/18 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 8.097 m2, p. č. 431 (zahrada) o výměře
229 m2, p. č. 432 (zahrada) o výměře 358 m2, p. č. 435/2 (trvalý travní porost) o výměře 888 m2, p. č. 1167/1
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 987 m2 a část pozemku p. č. 1255/28 (ostatní plocha, silnice)
o výměře cca 633 m2 vše k. ú. Cínovec.
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 114/21
Návrh na ukončení nájemní smlouvy VS 6606


1186/46/2021

RM po projednání
souhlasí
s výpovědí nájemní smlouvy VS 6606 (nájemce paní M. M., bytem XXX) na pronájem pozemku p. č. 343/2
(zahrada) o výměře 85 m2 k. ú. Dubí u Teplic s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
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 21/21
Hospodaření města za 1. čtvrtletí 2021


1187/46/2021

RM po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o hospodaření města Dubí za 1. čtvrtletí 2021.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

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

RM 3 FO 22/21
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2020


1188/46/2021

RM po projednání
a) doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Dubí za rok 2020,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zpracovat materiál ke schválení v ZM.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 FO 23/21
Rozpočtové opatření č. 23/2021


1189/46/2021

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 23/2021 ve výši 290.000,-Kč – poskytnutá neinvestiční dotace z Úřadu Vlády ČR
v dotačním programu „Podpora terénní práce pro rok 2021“,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc květen 2021.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 FO 24/21
Rozpočtové opatření č. 24/2021


1190/46/2021

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 24/2021 ve výši 271.316,56 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 květen 2021.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 FO 25/21
Rozpočtové opatření č. 25/2021


1191/46/2021

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 25/2021 ve výši 22.582,- Kč – navýšení rozpočtu ORJ 4 - Odbor školství a sociálních
věcí - na nákup tísňového systému do pečovatelského domu,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc květen 2021.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 05. 2021
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RM 3 FO 26/21
Rozpočtové opatření č. 26/2021


1192/46/2021

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 26/2021 ve výši 46.871,- Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor - na opravu
oplocení u MP v Dubí 3, 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: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 MKZ 8/21
Uzavření smlouvy o dílo - textové podklady pro knihu


1193/46/2021

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s Mgr. R. K., XXX, na zpracování textových podkladů pro vydání knihy
městě Dubí. Cena za provedení díla činí 145 200,- Kč vč. DPH.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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RM 3 OŠ 13/21
Smlouva o dílo - administrace udržitelnosti projektu


1194/46/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavřít Smlouvu o dílo č. 113/2021 s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s., jejíž
předmětem je administrace udržitelnosti projektu „Vybudování odborné jazykové učebny a informatiky,
včetně bezbariérovosti, v ZÁKLADNÍ ŠKOLE DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI v budově na adrese Dlouhá 167“ v celkové výši 72.600,- Kč včetně DPH
za dobu 5 ti let.
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
RM 3 OŠ 14/21
Smlouva o dílo - administrace udržitelnosti projektu


1195/46/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavřít Smlouvu o dílo č. 114/2021 s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s., jejíž
předmětem je administrace udržitelnosti projektu „Vybudování odborné učebny přírodních věd, včetně
bezbariérovosti, v ZÁKLADNÍ ŠKOLE DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACI v budově na adrese Tovární 110“ v celkové výši 72.600,- Kč včetně DPH za dobu 5 ti let.
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
RM 3 OVV 6/21
Smlouva – programové vybavení GORDIC – Registr autorizovaných konverzí


1196/46/2021

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy na dodávku programového vybavení Gordic – registr autorizovaných konverzí ID:
GORDP0059HH3 v částce 5.170,- Kč bez DPH.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
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Termín: ihned

RM 3 OVV 7/21
Smlouva – programové vybavení GORDIC - Prohlížečka základních registrů


1197/46/2021

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy na dodávku programového vybavení Gordic – prohlížečka základních registrů ID:
GORDP0059HG8 v částce 1.090,- Kč bez DPH.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned

RM 3 TAJ 3/21
Plán práce Rady města na 2. pololetí 2021


1198/46/2021

RM po projednání
schvaluje
Plán práce Rady města Dubí na 2. 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

RM 3 TO 99/21
Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2020/2021


1199/46/2021

RM po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2020/2021.
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 107/21
Návrh smlouvy o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství zavedeného městem Dubí


1200/46/2021

RM po projednání
a) schvaluje
Smlouvu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství zavedeného městem Dubí uzavíranou
mezi městem Dubí a právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání ve městě Dubí,
b) souhlasí
s úhradou pro podnikatele za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství zavedeného městem
Dubí na základě uzavřené smlouvy, a to ve výši 2 000,-Kč bez DPH za jeden kalendářní rok s účinností od
01.01.2022.
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 113/21
Souhlas s částečnou uzavírkou v ul. Ruská z důvodu realizace investiční akce „Dubí – Rekonstrukce
chodníku v ulici Ruská“
 1201/46/2021
RM po projednání
souhlasí
s částečnou uzavírkou ulice Ruská v Dubí z důvodu realizace investiční akce „Dubí – Rekonstrukce
chodníku v ulici Ruská.“
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 25. 05. 2021

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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