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 56. schůze Rady města Dubí

18. 01. 2022

Usnesení
z 56. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 18. 01. 2022 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


1435/56/2022

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Návrh kulturních akcí na rok 2022
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


1436/56/2022

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

proti: 0

zdržel: 0

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2

TO 1/22

Žádost o pronájem bytu č. 1, Mírová 300/25 B, Dubí 3


1437/56/2022

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem bytu č. 1 o velikosti 1+1, na adrese Mírová 300/25B, Dubí 3 od 1.2.2022 a ukládá
Technickému odboru uzavřít nájemní smlouvu s žadatelkou paní V. M. (nar. XXX), bytem XXX.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 2/22
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo P06977 na provádění servisu spalinových cest


1438/56/2022

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č.3 mezi Městem Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí a firmou PRIMATEP s.r.o.,
J.K.Tyla 2859/1, 415 01 Teplice ke smlouvě o dílo P06977 na provádění servisu spalinových cest
uzavřenou dne 9.10.2006.
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

RM 2 TO 4/22
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí, Pozorka,
Tyršova, ppč. 74 – nové OM“, IV-12-4018873


1439/56/2022

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 3/2022/2330 na pozemku p. č. 68 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka (stavba TP-Dubí, Pozorka, Tyršova, ppč. 74-nové OM,
IV-12-4018873).
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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RM 2 TO 5/22
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „TP, Dubí, Zahradní, připojení 4xOM, IV-124021888


1440/56/2022

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP, Dubí, Zahradní, připojení 4xOM) 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. Investor požádá
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Ocenění věcného břemene
bude v souladu se zákonem č. 403/2020 Sb., energetický zákon.
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 6/22
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Drahůnky, Švermova, ppč. 24/4-OM“, IV-124020995


1441/56/2022

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Drahůnky, Švermova, ppč. 24/4-OM, IV-12-4020995) dle
předložené situace do pozemku p. č. 33 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Drahůnky, a to
v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 4/2022/253.
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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RM 2 TO 7/22
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9900114073 „ROZ
Dubí, NTL plynovod a přípojka“


1442/56/2022

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 5/2022/254 na pozemku p. č. 644
(ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Bystřice (stavba č. 9900114073, ROZ Dubí, NTL
plynovod a přípojka).
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 8/22
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 290 k. ú. Drahůnky


1443/56/2022

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat celý pozemek p. č. 290 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře cca 3.570 m2 a pozemek p. č. 293 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 229 m 2 oba
v k. ú. Drahůnky.
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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RM 2 TO 9/22
Lokalita „Na Antoníčku pro 33 RD k. ú. Mstišov“


1444/56/2022

RM po projednání
a) schvaluje
studii na zástavbu lokality „Na Antoníčku 33 RD k. ú. Mstišov“ dle přiložené situace na pozemcích
p. č. 437/1, p. č. 437/2, p. č. 437/3, p. č. 437/7, p. č. 439, p. č. 440/1, p. č. 441, p. č. 447/5 a p. č. 447/33
k. ú. Mstišov (stavba sousedí s pozemky ve vlastnictví města Dubí p. č. 84 trvalý travní porost, p. č. 87/1
zahrada, p. č. 89/2 trvalý travní porost a p. č. 447/1 ostatní plocha, jiná plocha k. ú. Mstišov). Požadujeme
doplnění studie a následně projektové dokumentace o propojení páteřní komunikace lokality až do ulice
Mírová, a zároveň požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace, která bude detailně řešit
veřejné osvětlení, odvodnění komunikací.
b) schvaluje
umístění inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) do pozemků p. č. 87/1 (zahrada), p. č. 89/1 (trvalý
travní porost), p. č. 447/1 (ostatní plocha, jiná plocha), p. č. 451/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
a p. č. 451/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. Mstišov, a to v souladu s vyjádřením
Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Dohody o právu k provedení stavby
č. 7/2022. Po dokončení stavby vlastník inženýrských sítí požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene, a to na základě skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle
schváleného sazebníku.
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 11/22
Stavba RD, oplocení, zřízení sjezdu na pozemcích p. č. 365/9, 365/26, 367/7 k. ú. Běhánky


1445/56/2022

RM po projednání
a) schvaluje
stavbu rodinného domu, bazénu, oplocení s betonovou podezdívkou a dřevěnou výplní do výšky 1,6 m
dle přiložené situace na pozemcích p. č. 365/9, p. č. 365/26 a p. č. 367/7 k. ú. Běhánky. Město Dubí
sousedí se stavbou pozemkem p. č. 11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky,
b) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 365/9 na pozemek p. č. 11 oba k. ú. Běhánky dle přiložené
situace, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
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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RM 2 TO 12/22
Žádost o souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru (stavba RD na p. č. 232/3
k. ú. Cínovec)


1446/56/2022

RM po projednání
souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru (stavba RD na pozemku p. č. 232/3 k. ú. Cínovec)
dle předložené situace na pozemky p. č. 232/8 (trvalý travní porost) a p. č. 232/10 (trvalý travní porost)
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 13/22
Umístění IS – Přípojka vodovodu p. p. č. 375/4 k. ú. Dubí-Bystřice


1447/56/2022

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (Přípojka vodovodu p. p. č. 375/4 k. ú. Dubí-Bystřice)
dle přiložené situace do pozemku p. č. 374 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Bystřice,
a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a s uzavřením
Dohody o právu k provedení stavby č. 13/2022.
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 14/22
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 534/1, k. ú. Dubí - Pozorka


1448/56/2022

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 534/1, k. ú. Dubí – Pozorka o výměře cca 10 000 m².
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

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 1/22
Rozpočtové opatření č. 1/2022


1449/56/2022

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2022 ve výši 105.000,- Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor -na
projektovou dokumentaci na akci ,,Mstišov – vybudování komunikace pro pěší a parkovací plochy“,
včetně změny závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc leden 2022.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 01. 2022

RM 3 FO 2/22
Rozpočtové opatření č. 2/2022


1450/56/2022

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2022 ve výši 315.000,- Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor vnitřních věcí –
na realizaci elektronické úřední desky na budově Městského úřadu Dubí, včetně změny závazných
ukazatelů. Přesun již schválené realizace na rok 2022.
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc leden 2022.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 01. 2022
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RM 3 FO 3/22
Rozpočtové opatření č. 3/2022


1451/56/2022

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2022 ve výši 116.000,- Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 6 - Městská policie –
navýšení finančních prostředků v položce investic na zakoupení nové otočné mobilní kamery, která byla
odcizena, ve výši 116.000,- Kč, včetně změny závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc leden 2022.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 01. 2022

RM 3 FO 4/22
Rozpočtové opatření č. 4/2022


1452/56/2022

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2022 ve výši 248.000,- Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 - Odbor školství –
finanční příspěvek pro příspěvkové organizace města Dubí na nákup antigenních testů, včetně změny
závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc leden 2022.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 01. 2022
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RM 3 MKZ 1/22
Návrh kulturních akcí na rok 2022


1453/56/2022

RM po projednání
bere na vědomí
předložený plán kulturních akcí na rok 2022.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned

RM 3 MKZ 2/22
Propagace města Dubí ve čtvrtletníku Posel Židovské obce Teplice a zveřejnění loga Města Dubí
na webových stránkách ŽO


1454/56/2022

RM po projednání
souhlasí 1./ s propagací ve čtvrtletníku Posel Židovské obce Teplice ve výši 5 000,00 Kč,
2./s použitím znaku Města Dubí na webových stránkách Židovské obce www.kehila-teplice.cz.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
RM 3 MKZ 3/22
Reklama na základě smlouvy z roku 2018 - Město Dubí a Český porcelán., a. s.


1455/56/2022

RM po projednání
souhlasí
s pozastavením oboustranného plnění na základě smlouvy Města Dubí a Český porcelán., a. s., na
I. čtvrtletí roku 2022.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
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RM 3 OŠ 1/22
Závazné ukazatele na rok 2022 pro příspěvkové organizace


1456/56/2022

RM po projednání
schvaluje
předložené závazné ukazatele na rok 2022 pro příspěvkové organizace:
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)

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

RM 3 OŠ 2/22
Výpůjčka majetku v Domě s pečovatelskou službou


1457/56/2022

RM po projednání
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce č. 1/2022 v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141, uzavřenou
s Pampeliškou, o.p.s., Zahradní 182, 403 23 Velké Březno, v celkové pořizovací ceně 132.532,- Kč.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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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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 56. schůze Rady města Dubí

18. 01. 2022

RM 3 OŠ 3/22
Platové výměry ředitelů škol


1458/56/2022

RM po projednání
1. schvaluje
revokaci usnesení č. 1425/55/2021 ze dne 16.12.2021.
2. schvaluje
platové výměry ředitelů škol č.j. 1 – 7/2022, v souladu s nařízením vlády č. 531/2021 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2022.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 3 OŠ 4/22
Žádost o souhlas s pořízením majetku a o použití části rezervního fondu k posílení fondu investic


1459/56/2022

RM po projednání
1. souhlasí
s pořízením univerzálního robota do školní jídelny Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres
Teplice v pořizovací ceně 222.221,22 Kč z fondu investic.
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2022 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ Základní školy Dubí 1, Školní
náměstí 177, okres Teplice, ve smyslu povolení dotací na investice.
3. souhlasí
s tím, aby Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice, část svého rezervního fondu ve
výši 222.000,- Kč použila k posílení svého fondu investic.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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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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 56. schůze Rady města Dubí

18. 01. 2022

RM 3 OŠ 5/22
Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru


1460/56/2022

RM po projednání
souhlasí
s přijetím účelově určeného věcného daru pro Základní školu Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
– discgolfová sada v hodnotě 11.185,- Kč.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
RM 3 OŠ 6/22
Žádost o finanční příspěvek pro příspěvkové organizace v Dubí na nákup antigenních testů


1461/56/2022

RM po projednání
schvaluje
finanční příspěvek pro příspěvkové organizace v Dubí v celkové výši 248.000,- Kč na nákup antigenních
testů.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
RM 3 OVV 1/22
Převod současných knih „Dubí“ a DVD k použití na reprezentační činnosti


1462/56/2022

RM po projednání
souhlasí
s převodem 38 ks knih „DUBÍ“ a 90 ks DVD z prodejní zásoby na použití k reprezentačním činnostem Města
Dubí.

Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
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 56. schůze Rady města Dubí

18. 01. 2022

RM 3 OVV 4/22
Výroční zpráva MěÚ Dubí o poskytování informací, stížnosti a petice za rok 2021


1463/56/2022

RM po projednání
bere na vědomí
výroční zprávu MěÚ Dubí o poskytování informací, stížnosti a petice – za rok 2021.

Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracoval a předkládá: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned

RM 3 SD 1/22
Schválení dodavatele na dodání a instalace workout prvků v Dubí - Pozorce


1464/56/2022

RM po projednání
schvaluje
vystavení objednávky na dodání a instalaci workout prvků od dodavatele Bonita Group Service s. r. o.,
IČ 27738795 za pořizovací cenu Kč 392 279,58.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Termín: ihned

RM 3 SD 2/22
Schválení podání žádosti o dotaci do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2022


1465/56/2022

RM po projednání
schvaluje
podání žádosti o dotaci do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok
2022. Předmětem žádosti o dotaci bude restaurování Reliéfu Nejsvětější Trojice.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Ladislava Hamrová, Správce dotací
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 56. schůze Rady města Dubí

18. 01. 2022

RM 3 TO 3/22
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci překládky NN sítě č. Z_S14_12_8120070776 (invest.akce
„Parkovací záliv u MěÚ“) uzavřená dne 30.7.2019 s ČEZ Distribuce a.s.


1466/56/2022

RM po projednání
souhlasí
s navýšením ceny za provedení překládky sítě NN, kterou provede a zajistí ČEZ Distribuce a.s..
Realizační náklady přeložky činí 317.642,- Kč bez DPH. – (invest. akce „Parkovací záliv u MěÚ“).
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

RM 3 TO 10/22
Žádost o připojení veřejného osvětlení v ulici Dlouhá na pozemku p. č. 365/4, k. ú. Běhánky


1467/56/2022

RM po projednání
souhlasí
s připojením veřejného osvětlení realizovaného v rámci stavby „Dubí - inženýrské sítě a komunikace na
pozemku par. č. 365/4, k. ú. Běhánky“ na stávající rozvod veřejného osvětlení města, přičemž údržbu,
opravy a revize připojeného zařízení si zajišťuje na vlastní náklady investor výstavby.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracoval: Bc. Lukáš Jačka, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
V Dubí dne 18. 01. 2022

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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