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 59. schůze Rady města Dubí

22. 03. 2022

Usnesení
z 59. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 22. 03. 2022 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


1514/59/2022

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


1515/59/2022

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 39/22
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí, Pozorka,
Kolonie, ppč. 675/1 – nové OM“, IP-12-4009667


1516/59/2022

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 65/2022/2336 na pozemcích p. č. 649/1
(ostatní plocha, neplodná půda) a p. č. 668/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oba k. ú. Dubí-Pozorka
(stavba TP- Dubí, Pozorka, Kolonie, ppč. 675/1-nové OM, IP-12-4009667).
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
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 59. schůze Rady města Dubí

22. 03. 2022

RM 2 TO 40/22
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 653 k. ú. Dubí-Bystřice


1517/59/2022

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 653 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
cca 1.300 m2 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 41/22
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci „Dubí,
Mstišov – nový přívodní řad“, číslo stavby TP 026 127


1518/59/2022

RM po projednání
a) schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 66/2022/257 na pozemcích
p. č. 1427 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic, p. č. 84 (trvalý travní porost), p. č. 87/1
(zahrada), p. č. 88 (ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 431 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 433
(ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 447/1 (ostatní plocha, jiná plocha), p. č. 447/6 (ostatní plocha,
silnice), p. č. 447/9 (ostatní plocha, jiná plocha), p. č. 448/1 (orná půda) a p. č. 449 (ostatní plocha,
manipulační plocha) vše k. ú. Mstišov (stavba č. TP 026 127, Dubí, Mstišov – nový přívodní řad).
b) schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 79/2022/260 na pozemku
p. č. 515/1 (ostatní plocha, neplodná půda) k. ú. Dubí u Teplic zapsaný na LV 2492 a pozemku
p. č. 448/11(ostatní plocha, jiná plocha) k. ú. Mstišov zapsaný na LV 385 oba ve vlastnictví L. P., bytem
XXX a A. V., bytem XXX.
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 43/22
Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 959/1 k. ú. Dubí u Teplic


1519/59/2022

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 959/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
cca 14 m2 k. ú. Dubí u Teplic,
b) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 959/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
cca 10 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 44/22
Umístění IS – Vodovodní přípojka k p. č. 660/25 k. ú. Dubí-Bystřice


1520/59/2022

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (Vodovodní přípojka p. p. č. 660/25 k. ú. Dubí-Bystřice) dle přiložené situace
do pozemků p. č. 608/1 a p. č. 644 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 660/1 (ostatní plocha,
manipulační plocha) vše 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. 68/2022.
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 46/22
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 62/1, p. č. 71 a p. č. 76/2 k. ú. Mstišov


1521/59/2022

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 62/1 (trvalý travní porost) o výměře
11.080 m2 po oddělení části pozemku pro budoucí dopravní koridor a pozemek p. č. 76/2 (trvalý travní
porost) o výměře 442 m2 oba k. ú. Mstišov,
b) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 71 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště)
o výměře 1.064 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

RM 2 TO 47/22
Žádost o uzavření Smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP_Dubí, Pozorkakabelizace NN“, IE-12-4004288


1522/59/2022

RM po projednání
a) schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 69/2022/2337 na pozemcích p. č. 14/6,
p. č. 14/7, p. č. 14/8 (ostatní plocha, silnice), p. č. 28 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 38/1 (ostatní
plocha, jiná plocha), p. č. 94 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 135 (zahrada), p. č. 140/1 (ostatní plocha,
ostatní komunikace), p. č. 143 (ostatní komunikace), p. č. 424 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše
k. ú. Dubí-Pozorka a p. č. 545/28 (ostatní plocha, silnice) k. ú. Mstišov (stavba TP_Dubí, Pozorka kabelizace NN, IE-12-4004288/VB/P003),
b) schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 70/2022/2338 na pozemcích p. č. 174/1,
p. č. 174/2, p. č. 174/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 182/1 (ostatní plocha, zeleň), p. č. 183
(zahrada), p. č. 251 a p. č. 397/1(ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. Dubí-Pozorka
(stavbaTP_Dubí, Pozorka – kabelizace NN, IE-124004288/VB/P004),
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c) schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 71/2022/2339 na pozemcích p. č. 14/7,
p. č. 14/8 (ostatní plocha, silnice), p. č. 43/4 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 60/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), p. č. 391/2 (ostatní plocha, manipulační plocha), p. č. 433/2 (ostatní plocha, dráha)
a p. č. 433/3 (ostatní plocha, jiná plocha) vše k. ú. Dubí-Pozorka (stavba TP_Dubí, Pozorka – kabelizace
NN, IE-12-4004288/VB/P005),
d) schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 72/2022/2340 na pozemcích p. č. 68,
p. č. 99, p. č. 107, p. č. 143, p. č. 447/1, p. č. 447/13, p. č. 447/14, p. č. 447/15 a p. č. 447/16 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) vše k. ú. Dubí-Pozorka (stavba TP_Dubí, Pozorka – kabelizace NN, IE-124004288/VB/P006).
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 48/22
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP_Dubí, Cínovec –
posílení od TS Motorest“, IE-12-4005132


1523/59/2022

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 73/2022/2341 na pozemcích p. č. 486,
p. č. 487 (ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 1165 a p. č. 1185 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše
k. ú. Cínovec (stavba TP_Dubí, Cínovec – posílení od TS Motorest, IE-12-4005432).
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 49/22
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí, Dlouhá,
ppč. 4/3 -12x nové OM“, IV-12-4019308


1524/59/2022

RM po projednání
schvaluje
doplnění pozemku p. č. 332/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky do schválené Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 27/2022/2332 (stavba TP-Dubí, Dlouhá, ppč. 4/3 -12x nové
OM, IV-12-4019308).
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 50/22
Stavba garáže pro dva automobily na pozemku p. č. 73/4 k. ú. Cínovec


1525/59/2022

RM po projednání
schvaluje
stavbu garáže pro dva osobní automobily na pozemku p. č. 73/4 k. ú. Cínovec. Město Dubí sousedí se
stavbou pozemkem p. č. 1141/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 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 51/22
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IE-12-4007495 „TP-Dubí, Tovární, Carlex – vymístění OM SČP“


1526/59/2022

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. 74/2022/258 na pozemcích 676/9 (ostatní plocha, manipulační plocha), p. č. 676/11 (ostatní plocha,
manipulační plocha) a p. č. 680/3 (ostatní plocha, jiná plocha) vše k. ú. Dubí-Bystřice (stavba č. IE-124007495 TP-Dubí, Tovární, Carlex – vymístění OM SČP).
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 52/22
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí „Mstišov – přípojka V+K na p. p. č. 23/3“


1527/59/2022

RM po projednání
souhlasí
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) k. ú. Mstišov a s uzavřením Dohody o právu k provedení stavby č. 75/2022.
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 53/22
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na stavbu „MVE Dubí TP“


1528/59/2022

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 79/2022/2342 na pozemcích p. č. 1250,
p. č. 1260/1 a p. č. 1370 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. Dubí u Teplic (stavba MVE Dubí
TP).
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 54/22
Umístění IS – vodovodní přípojka pro pozemek p. č. 447/17 k. ú. Dubí-Pozorka


1529/59/2022

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (Vodovodní přípojka pro p. p. č. 447/17 k. ú. Dubí-Pozorka) dle přiložené
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 s uzavřením dodatku č. 1 k Dohodě
o právu k provedení stavby č. 29/2022.
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
Stránka 7 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 59. schůze Rady města Dubí

22. 03. 2022

RM 2 TO 55/22
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Mstišov, Podkrušnohorská – 48 OM“,
IV-12-4022037


1530/59/2022

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Mstišov, Podkrušnohorská-48 OM, IV-12-4022037)
dle předložené situace do pozemků p. č. 20 (ostatní plocha, jiní plocha), p. č. 21 ostatní plocha, ostatní
komunikace), p. č. 22/1 (ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 25/3 (ostatní plocha, neplodná půda),
p. č. 122/3 (ostatní plocha, zeleň), p. č. 361/20 (orná půda), p. č. 376/4 (vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené), p. č. 378/12 (orná půda) a p. č. 545/26 (ostatní plocha, silnice) vše k. ú. Mstišov,
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. 77/2022/259. V místech, kde
se nachází vzrostlé stromy, požadujeme pokládku vedení provádět bezvýkopovou technologií a žádáme
předložit plán ochrany stromů při provádění stavební činnosti.
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

K bodu č. 3 – Různé
RM 3 FO 9/22
Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 0519227018


1531/59/2022

RM po projednání
a) souhlasí
s výběrem varianty č. 1 pro pojištění nového majetku a uzavřením dodatku č. 3 k pojistné smlouvě majetku
města a odpovědnosti,
b) pověřuje
starostu města k podpisu dodatku č. 3 k pojistné smlouvě majetku města a odpovědnosti.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned
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RM 3 FO 10/22
Rozpočtové opatření č. 12/2022


1532/59/2022

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2022 ve výši 271.040,- Kč (cena včetně DPH) – navýšení rozpočtu ORJ 2
Technický odbor – na provedení zemních prací k. ú. Mstišov (trasa převaděče),
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc březen 2022.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 03. 2022

RM 3 FO 11/22
Návrh pojistné smlouvy č. 962598 – pojištění exponátů během výstavy a přepravy


1533/59/2022

RM po projednání
a) schvaluje
s návrhem pojistné smlouvy č. 962598 a uzavřením pojistné smlouvy zahrnující pojištění exponátů během
výstavy a dopravy,
b) pověřuje
starostu města k podpisu pojistné smlouvy zahrnující pojištění exponátů během výstavy a dopravy.
Ing Pro: 5

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 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 59. schůze Rady města Dubí

22. 03. 2022

RM 3 MKZ 8/22
Měsíčník Dubský zpravodaj – Redakční rada


1534/59/2022

RM po projednání
a) bere na vědomí
rezignaci člena Redakční rady Dubského zpravodaje pana PhDr. Jiřího Šillera,
b) jmenuje
nové členy Redakční rady Dubského zpravodaje: paní Lenku Bláhovou, paní Mgr. Janu Tanzmannovou,
paní Martinu Vlkovou a paní Marii Davidovou.
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 9/22
Reklama na základě smlouvy z roku 2018 - Město Dubí a Český porcelán., a. s. - žádost
o přerušení plnění na II. čtvrtletí 2022


1535/59/2022

RM po projednání
souhlasí
s pozastavením oboustranného plnění na základě smlouvy Města Dubí a Český porcelán., a. s.,
na II. čtvrtletí roku 2022.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
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 59. schůze Rady města Dubí

22. 03. 2022

RM 3 OŠ 15/22
Žádost o souhlas s pořízením majetku


1536/59/2022

RM po projednání
souhlasí
s pořízením majetku pro Základní uměleckou školu, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvkovou organizaci,
v celkové částce 300.000,- Kč z rezervního fondu školy. Jednotlivé položky nepřesáhnou částku
39.999,- Kč.
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

RM 3 OŠ 16/22
Žádost o souhlas s pořízením majetku


1537/59/2022

RM po projednání
1. souhlasí
s pořízením herních prvků na školní zahradu MATEŘSKÉ ŠKOLY CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ
1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v celkové částce 189.594,90 Kč z fondu investic,
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2022 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ MATEŘSKÉ ŠKOLY
CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 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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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 59. schůze Rady města Dubí

22. 03. 2022

RM 3 OŠ 17/22
Stanovení podmínek pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání


1538/59/2022

RM po projednání
bere na vědomí
termín a místo pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
v těchto mateřských školách:
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.
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

RM 3 OŠ 18/22
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ Mstišov pro školní rok 2021/2022


1539/59/2022

RM po projednání
povoluje
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE pro školní rok 2021/2022 do počtu 25 dětí na třídu.
Výjimka z počtu dětí se povoluje za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
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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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 59. schůze Rady města Dubí

22. 03. 2022

RM 3 OŠ 19/22
Navýšení odpisového plánu na rok 2022


1540/59/2022

RM po projednání
schvaluje
navýšení odpisového plánu na rok 2022 o částku 12.340,- Kč u Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177,
okres Teplice.
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
RM 3 OŠ 20/22
Odměny ředitelům škol


1541/59/2022

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí odměn ředitelům škol dle předloženého návrhu.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned

RM 3 OŠ 21/22
Omezení a přerušení provozu mateřské školy


1542/59/2022

RM po projednání
bere na vědomí
omezení provozu Mateřské školy U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236 dne 7. 3. 2022 a přerušení
provozu v době od 8. 3. do 11. 3. 2022 z vážných provozních a organizačních důvodů.
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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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 59. schůze Rady města Dubí

22. 03. 2022

RM 3 TAJ 4/22
Prodejní cena knihy Město Dubí – Ve znamení dubu


1543/59/2022

RM po projednání
schvaluje
prodejní cenu knihy Město Dubí – Ve znamení dubu, vydání první, ve výši 290,- Kč včetně DPH.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: duben 2022

RM 3 TO 37/22
Zřízení odběrného místa elektrické energie v ulici Krušnohorská na pozemku p. č. 663 k. ú. Dubí
u Teplic


1544/59/2022

RM po projednání
souhlasí
se zřízením odběrného místa elektrické energie v ulici Krušnohorská na pozemku p. č. 663 k. ú. Dubí
u Teplic a s uzavřením příslušných smluv se společnostmi ČEZ Distribuce a. s. a ČEZ ESCO a. s.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval: Bc. Lukáš Jačka, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 3 TO 38/22
Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace –
rekonstrukce VO a obnova povrchu komunikace v ul. Pohraniční stráže“


1545/59/2022

RM po projednání
ruší
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace – rekonstrukce VO
a obnova povrchu komunikace v ul. Pohraniční stráže.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Bc. Lukáš Jačka, 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 59. schůze Rady města Dubí

22. 03. 2022

RM 3 TO 42/22
Úprava pozemků p. č. 434 a 84 k. ú. Mstišov


1546/59/2022

RM po projednání
schvaluje
úpravu pozemku p. č. 434 a částí pozemků p. č. 433, 84 a 87/1 vše k. ú. Mstišov v trase budoucího
vodovodního řadu spočívající ve vyrovnání terénu a odstranění pařezů a kamenů firmou JUKR spol. s r.o.,
Žižkova 438, Sobědruhy, 415 10 Teplice za cenu 271.040,- Kč vč. DPH.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval a předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 3 TO 45/22
Schválení akce – „Oprava střechy objektu KaSS v Dubí 3, Sadová 192“ a vyhlášení výběrového řízení
na zhotovitele akce


1547/59/2022

RM po projednání
souhlasí
s provedením akce „Oprava střechy objektu KaSS v Dubí 3, Sadová 192“ a s vyhlášením výběrového řízení
na zhotovitele akce.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Zdeňka Mrvová, 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 59. schůze Rady města Dubí

22. 03. 2022

RM 3 TO 56/22
Výběrové řízení na akci „Rekonstrukce bazénu na koupališti v Dubí, ul. Pohraniční stráže“


1548/59/2022

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce bazénu na koupališti v Dubí, ul. Pohraniční stráže“, a to firmu Easy
Partners s.r.o., Belgická 394/23, 120 00 Praha 2, IČ: 02943239 s cenovou nabídkou – 5.759.761,- Kč včetně
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 57/22
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Opravy výtluků na místních komunikacích ve městě Dubí v roce
2022“


1549/59/2022

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele na akci „Opravy výtluků na místních komunikacích ve městě Dubí v roce 2022“, a to
firmu Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Taťána Skokánková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
V Dubí dne 22. 03. 2022

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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