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 47. schůze Rady města Dubí

15. 06. 2021

Usnesení
z 47. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 15. 06. 2021 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


1202/47/2021

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


1203/47/2021

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2

TO 115/21

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 391/2 k. ú. Dubí-Pozorka


1204/47/2021

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 391/2 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře
cca 800 m2 k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 5

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 5/5)

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 47. schůze Rady města Dubí

15. 06. 2021

RM 2 TO 117/21
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 104/3, část p. č. 1158/11 a část p. č. 1160 vše k. ú. Cínovec


1205/47/2021

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 104/3 (trvalý travní porost) o výměře
1.035 m2 k. ú. Cínovec,
b) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1158/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 390 m2 k. ú. Cínovec,
c) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1160 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
cca 686 m2 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 118/21
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 1 k. ú. Dubí-Pozorka


1206/47/2021

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část
o výměře cca 475 m2 k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

pozemku

p.

nehlasoval: 0

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

1

(zastavěná

(celkový počet 5/5)

plocha

a

nádvoří)

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 47. schůze Rady města Dubí

15. 06. 2021

RM 2 TO 119/21
Pronájem části pozemku p. č. 36/13 k. ú. Dubí u Teplic


1207/47/2021

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 36/13 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 0,6 m 2 k. ú. Dubí
u Teplic a s uzavřením nájemní smlouvy č. 131/2021 za účelem umístění dvoudílného boxu –
samoobslužného automatu pro vyzvedávání zásilek na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců s žadatelem Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 za cenu
500,- Kč/rok.
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 120/21
Pronájem části pozemku p. č. 10/1 k. ú. Běhánky


1208/47/2021

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 10/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 264 m2 k. ú. Běhánky
a s uzavřením nájemní smlouvy č. 138/2021 za účelem provozování tělovýchovných a sportovních
činností – beachvolejbalového kurtu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců s žadatelem
Sportovní klub Dubí, z. s., Tovární 298, 417 02 Dubí za cenu 500,- Kč/rok.
Pro: 5

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 5/5)

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 47. schůze Rady města Dubí

15. 06. 2021

RM 2 TO 121/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Pozorka, Tyršova, ppč. 72 -nové OM“, IV-124018253


1209/47/2021

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Pozorka, Tyršova, ppč. 72 - nové OM, IV-12-4018253) dle
předložené situace do pozemku p. č. 68 (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 dohody o umístění stavby č. 139/2021/241.
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 122/21
Přesah požárně nebezpečného prostoru stavby rodinného domu na pozemku p. č. 196 k. ú. Cínovec


1210/47/2021

RM po projednání
souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru (stavba rodinného domu na pozemku p. č. 196 Cínovec) dle
předložené situace na pozemek p. č. 1173/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec.
Pro: 5

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 5/5)

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 47. schůze Rady města Dubí

15. 06. 2021

RM 2 TO 123/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí, akce „Kanalizační přípojka pro objekt na p. p. č. 634/29
k. ú. Dubí-Bystřice“


1211/47/2021

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Kanalizační přípojka pro objekt na p. p. č. 634/29 k. ú. Dubí-Bystřice) dle
předložené situace do pozemků p. č. 392/34 (ostatní plocha, jiná plocha), p. č. 608/1 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) a p. č. 730/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. Dubí-Bystřice,
a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Dohody
o právu k provedení stavby č. 140/2021.
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 124/21
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-4020805 „TP-Dubí, Kolonie, ppč. 637/1 – nové OM“


1212/47/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. 119/2021/238 na pozemku p. č. 636 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka (stavba
č. IV-12-4020805 TP-Dubí, Kolonie, ppč. 637/1 – nové OM.
Pro: 5

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 5/5)

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 47. schůze Rady města Dubí

15. 06. 2021

RM 2 TO 125/21
Přístavba domu – garáže na pozemku p. č. 155 k. ú Běhánky


1213/47/2021

RM po projednání
a) schvaluje
přístavbu domu - garáže pro osobní automobil dle přiložené situace na pozemku p. č. 155 k. ú. Běhánky
za předpokladu, že dešťové vody nebudou svedeny na pozemek města. Město Dubí sousedí se stavbou
pozemkem p. č. 125 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky,
b) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru (přístavba domu - garáže na pozemku p. č. 155 k. ú. Běhánky)
dle předložené situace na pozemek p. č. 125 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky.
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 126/21
Dubí, Mstišov – zahrádkářská osada na p. p. č. 361/3 a 361/1 k. ú. Mstišov


1214/47/2021

RM po projednání
a) schvaluje
výstavbu akce „Dubí, Mstišov – zahrádkářská osada na p. p. č. 361/3 a 361/1 k. ú. Mstišov“, včetně
oplocení, zahradního domku (klubovny) a studny dle přiložené situace na pozemcích p. č. 353/5,
p. č. 361/1, p. č. 361/3, p. č. 361/4, p. č. 361/5 a p. č. 363/3 k. ú. Mstišov. Město Dubí sousedí se stavbou
pozemky p. č. 8/1 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha), p. č. 22/1 (ostatní plocha, neplodná
půda), p. č. 361/20 (orná půda) a p. č. 364/5 ostatní plocha, neplodná půda) vše k. ú. Mstišov,
b) souhlasí
s připojením pozemku p. č. 361/3 na pozemky p. č. 22/1 a p. č. 361/20 vše k. ú. Mstišov, a to v souladu
s platnými zákony a na náklady stavebníka.
Pro: 5

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 5/5)

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 47. schůze Rady města Dubí

15. 06. 2021

RM 2 TO 127/21
Stavba rodinného domu a inženýrských sítí na pozemcích p. č. 1270/3 a p. č. 1270/4 k. ú. Dubí
u Teplic


1215/47/2021

RM po projednání
schvaluje
stavbu rodinného domu včetně přípojek (vodovodní, kanalizační a NN) dle přiložené situace
na pozemcích p. č. 1270/3 a p. č. 1270/4 k. ú. Dubí u Teplic. Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem
p. č. 1250 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 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 128/21
Rekonstrukce terasy RD Dubí na pozemcích p. č. 634/2 a p. č. 634/5 k. ú. Dubí u Teplic


1216/47/2021

RM po projednání
odkládá
projednání předloženého materiálu do příštího jednání RM Dubí z důvodu potřeby doplnění.
Pro: 5

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 5/5)

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 47. schůze Rady města Dubí

15. 06. 2021

RM 2 TO 129/21
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Dubí-Drahůnky-Drahůnská ul –
zkapacitnění vodovodu, TP 006080“


1217/47/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 118/2021/2315 na pozemcích
p. č. 31 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 264/1 k. ú. Běhánky (stavba Dubí-DrahůnkyDrahůnská 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

RM 2 TO 130/21
Změna Zásad zřizování věcných břemen omezující vlastnické právo Města Dubí


1218/47/2021

RM po projednání
schvaluje
Zásady zřizování věcných břemen omezující vlastnické právo Města Dubí s účinností od 15.6.2021.
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 131/21
Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 193/2016 na pronájem pozemku p. č. 305/1
k. ú. Cínovec


1219/47/2021

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 193/2016 na pronájem pozemku p. č. 305/1 k. ú. Cínovec
z důvodu prodloužení výpovědní lhůty na dobu 15 let.
Pro: 5

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 5/5)

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 47. schůze Rady města Dubí

15. 06. 2021

RM 2 TO 133/21
Pronájem části pozemku p. č. 21 k. ú. Mstišov


1220/47/2021

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 21 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 6 m 2 k. ú. Mstišov
a s uzavřením nájemní smlouvy č. 149/2021 za účelem umístění reklamní desky na prodej zahrad na dobu
určitou do 31.12.2021 s žadatelkou M. P., XXX za jednorázovou cenu 3.000,-.Kč.
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 134/21
Pronájem části pozemku p. č. 581/1 k. ú. Dubí u Teplic


1221/47/2021

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 581/1 (zahrada) o výměře 300 m2 k. ú. Dubí u Teplic
a s uzavřením nájemní smlouvy č. 150/2021 za účelem zahrádkářské činnosti na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadatelkou N. L., bytem XXX za cenu 450,- Kč/rok.
Pro: 5

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 5/5)

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 47. schůze Rady města Dubí

15. 06. 2021

K bodu č. 3 – Různé

RM 3 FO 27/21
Rozpočtové opatření č. 27/2021


1222/47/2021

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 27/2021 ve výši 270.452,06 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 červen 2021.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30. 06. 2021

RM 3 FO 28/21
Rozpočtové opatření č. 28/2021


1223/47/2021

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 28/2021 ve výši 400.000,- Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor - na
zhotovení lesní cesty v k. ú. Mstišov (uvedená cena je včetně DPH), včetně změny závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc červen 2021.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30. 06. 2021
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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 47. schůze Rady města Dubí

15. 06. 2021

RM 3 MKZ 9/21
Žádost o krátkodobý pronájem objektu Lidového domu, Sadová 192, 417 03 Dubí 3


1224/47/2021

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem Lidového domu dne 21. 8. 2021 k uspořádání rodinné svatby. Poplatek dle Směrnice Pravidla pro poskytování krátkodobého pronájmu ve výši 4 000,00 Kč včetně 21% 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

RM 3 MKZ 10/21
Program „Dubské slavnosti 2021“


1225/47/2021

RM po projednání
schvaluje
předložený program „Dubské slavností 2021“.
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 MKZ 11/21
Individuální dotace z rozpočtu města Dubí


1226/47/2021

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Dubí - Severočeskému leteckému archivu Teplice z. s.,
ve výši 10 000,00 Kč.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
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Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

RM 3 MP 1/21
Schválení Nařízení obce č. 1/2021


1227/47/2021

RM po projednání
vydává
Nařízení obce č. 1/2021, kterým se stanovuje maximální cena za nucený odtah vozidla.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval: Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

RM 3 OŠ 15/21
Žádost o souhlas s pořízením majetku


1228/47/2021

RM po projednání
1. souhlasí
s pořízením zahradního domku a přístřešku v celkové částce 141.000,- Kč vč. DPH k budovám Základní
školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice z fondu investic,
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2021 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ Základní školy Dubí 1, Školní
náměstí 177, okres Teplice ve smyslu povolení dotací na investice.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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RM 3 OŠ 16/21
Souhlas s podáním žádosti o dotaci a s realizací projektů předkládaných mateřskými školami


1229/47/2021

RM po projednání
souhlasí
s podáním žádostí o dotaci a s realizací projektů, tzv. šablonových projektů, které do výzvy OP VVV
č. 02_20_080 Šablony III samostatně podají tyto příspěvkové organizace:
1. MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,
2. MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,
3. MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

RM 3 OŠ 17/21
Odměny ředitelům škol


1230/47/2021

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
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RM 3 OŠ 18/21
Žádost o souhlas s realizací opravy a o použití rezervního fondu k posílení fondu investic


1231/47/2021

RM po projednání
1. souhlasí
s realizací opravy stávající multifunkční plochy na školní zahradě Mateřské školy U Křemílka Dubí 2,
Rokosovského 236, v celkové částce 60.000,- Kč z fondu investic,
2. souhlasí
s tím, aby Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236, část svého rezervního fondu ve výši
60.000,- Kč použila k posílení fondu investic.
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 SD 5/21
Pořízení zásahového SW pro výjezdová vozidla HZS z Programu 2021 pro poskytování dotací
z rozpočtu Ústeckého kraje


1232/47/2021

RM po projednání
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení zásahového SW pro výjezdová vozidla HZS“ z Programu
2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální
výši 10 % z poskytnuté dotace projektu.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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RM 3 TO 116/21
Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce „Úprava křižovatky ul. Mstišovská
a Ruská v Dubí“


1233/47/2021

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Úprava křižovatky ul. Mstišovská a Ruská v Dubí“, a to firmu TELKONT s.r.o.,
U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ 254 67 069, která podala nejnižší cenovou nabídku –
1.328.805,58 Kč vč. DPH.
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

RM 3 TO 132/21
Schválení akce „Úprava lesní cesty v k. ú. Mstišov, na části p. č. 397“


1234/47/2021

RM po projednání
schvaluje
provedení akce „Úprava lesní cesty v k. ú. Mstišov, na části p. č. 397“.
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 15. 06. 2021

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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