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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

Usnesení
z 62. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 24. 05. 2022 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


1601/62/2022

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Projednání závěrečného účtu Města Dubí za rok 2021
- Hospodaření města za 1. čtvrtletí roku 2022
- Vyhodnocení zimní údržby 10/21 – 4/22
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


1602/62/2022

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 90/22

Vyhotovení nových sloupků na prádelní šňůry Mírová 92, Dubí 3


1603/62/2022

RM po projednání
souhlasí
s výměnou sloupků na prádelní šňůry na adrese Mírová 92, Dubí 3, pro dva vchody, dle nakresleného
návrhu. Dodání sloupků a jejich osazení zajistí nájemci na vlastní náklady.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 2 TO 91/22
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí „Dubí, Cínovec – přípojky V+ K pro RD
na p. p. č. 160/1 a 158/1“


1604/62/2022

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (Dubí, Cínovec – přípojky V+K pro RD na p. p. č. 160/1
a 158/1) dle předložené situace do pozemku p. č. 1167/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec
a s uzavřením Dohody o právu k provedení stavby č. 167/2022.
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 92/22
Stavba garáže, dvougaráže, oplocení na pozemcích p. č. 56/3 a p. č. 57/2 k. ú. Dubí-Pozorka, zřízení
sjezdu


1605/62/2022

RM po projednání
a) schvaluje
stavbu garáže „C“ a betonového oplocení v - 2 m dle přiložené situace na pozemku p. č. 57/2 k. ú. DubíPozorka. Město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 50/1 (zahrada), p. č. 57/1 (zahrada) a p. č. 60/1
(ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. Dubí-Pozorka,
b) schvaluje
stavbu dvougaráže „B“ na pozemku p. č. 57/2 a p. č. 56/3 k. ú. Dubí-Pozorka za předpokladu, že bude
dodržená odstupová vzdálenost 2 m od pozemku ve vlastnictví města p. č. 50/1 (zahrada) k. ú. DubíPozorka. Stavba zároveň sousedí s pozemkem města p. č. 57/1 (zahrada) k. ú. Dubí-Pozorka,
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 57/2 na pozemek p. č. 60/1 oba k. ú. Dubí-Pozorka dle
přiložené situace, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
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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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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 2 TO 93/22
Stavba zahradního domku na pozemcích p. č. 698/21, p. č. 698/23 a p. č. 698/27 k. ú. Dubí-Bystřice


1606/62/2022

RM po projednání
schvaluje
stavbu zahradního domku o velikosti 4 x 6 m dle přiložené situace na pozemcích p.č.698/21, p. č. 698/23
a p. č. 698/27 k. ú. Dubí-Bystřice. Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 698/1 (zahrada)
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
RM 2 TO 94/22
Bezúplatný převod pozemků p. č. 1236/9, p. č. 1236/34, p. č. 1255/2, p. č. 1255/7, p. č. 1255/130,
p. č. 1255/136. p. č. 1258 vše k. ú. Cínovec


1607/62/2022

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 1236/9 (ostatní plocha, silnice) o výměře 74 m2, p. č. 1236/34
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 16 m2, p. č. 1255/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
132 m2, p. č. 1255/7 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 625 m2, p. č. 1255/130 (ostatní plocha, silnice)
o výměře 63 m2, p. č. 1255/136 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 54 m2 a p.č.1258 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 49 m2 vše k. ú. Cínovec do vlastnictví města Dubí od České republiky Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
b) schválit znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 46/22/4120, včetně
její doložky - číslo smlouvy Města Dubí 172/2022/1576.
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 97/22
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 322 k. ú. Drahůnky


1608/62/2022

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 322 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 661 m2 k. ú. Drahůnky.
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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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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 2 TO 99/22
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 653 k. ú. Dubí-Bystřice – doplnění informací


1609/62/2022

RM po projednání
nemění
platnost usnesení č. 1517/59/2022 ze dne 22.3.2022, kterým bylo doporučeno ZM schválit zveřejnění
záměru prodat část p. č. 653 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 1.300 m2 k. ú. DubíBystřice.
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 102/22
Zveřejnění záměru prodat tři části pozemku p. č. 660/1, pozemky p. č. 660/19, p. č. 660/22
a p. č. 660/27 vše k. ú. Dubí-Bystřice


1610/62/2022

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 660/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře
cca 2.206 m2, pozemky p. č. 660/19 (zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če – LV
1853) o výměře 69 m2 a p. č. 660/27 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 175 m2 vše k. ú. DubíBystřice,
b) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 660/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře
cca 1.327 m2 a pozemek p. č. 660/22 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 2 m2 vše k. ú. DubíBystřice,
c) doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 660/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře
cca 2.665 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
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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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 2 TO 103/22
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 660/1 a pozemek p. č. 660/22 oba k. ú. DubíBystřice


1611/62/2022

RM po projednání
schvaluje
schválit zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 660/1 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře 1.628 m2 a pozemek p. č. 660/22 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 2 m 2 oba
k. ú. Dubí-Bystřice. Nájemné ve výši 5 Kč/m2/měsíc.
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 104/22
Úplatný převod pozemku p. č. 552/9 k. ú. Dubí u Teplic


1612/62/2022

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit odkoupení pozemku p. č. 552/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 109 m 2
k. ú. Dubí u Teplic ve vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město za kupní cenu ve výši 22.800,- Kč,
b) schválit znění předložené Kupní smlouvy č. 52/22/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města
Dubí 176/2022/1577.
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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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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 2 TO 105/22
Bezúplatný převod pozemků p. č. 447/2, p. č. 1236/10, p. č. 1236/33, p. č. 1255/86, p. č. 1255/87,
p. č. 1255/88, p. č. 1255/94, p. č. 1255/95, p. č. 1255/97, p. č. 1255/102, p. č. 1255/103 vše k. ú. Cínovec


1613/62/2022

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 447/2 (ostatní plocha, silnice) o výměře 209 m2, p. č. 1236/10
(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 772 m2, p. č. 1236/33 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 3.432 m2, p. č. 1255/86 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 169 m2, p. č. 1255/87
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 139 m2, p. č. 1255/88 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 623 m2, p. č. 1255/94 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 311 m2,
p. č. 1255/95 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 409 m2, p. č. 1255/97 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 177 m2, p. č. 1255/102 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
10 m2 a p. č. 1255/103 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 72 m2 vše k. ú. Cínovec do
vlastnictví města Dubí od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
b) schválit znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
č. 53/22/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí 178/2022/1578.
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 106/22
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí, Na Výšině,
ppč. 887/9-nové OM“, IV-12-4020333


1614/62/2022

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 179/2022/2345 na pozemku p. č. 1015 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic (stavba TP-Dubí, Na Výšině, ppč. 887/9 – nové OM, IV12-4020333).
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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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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 2 TO 107/22
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí, Na Výšině,
ppč. 1023/4-nové OM“, IV-12-4020411


1615/62/2022

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 180/2022/2346 na pozemcích p. č. 1025/6
(trvalý travní porost) a p. č. 1028/8 (ostatní plocha, neplodná půda) oba k. ú. Dubí u Teplic (stavba TPDubí, Na Výšině, ppč. 1023/4 – nové OM, IV-12-4020411).
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 108/22
Stavební úpravy č.p. 96, stavba garáže, altánu, doplňkové stavby a opocení na p. č. 69 a p. č. 70/1
k. ú. Dubí-Pozorka


1616/62/2022

RM po projednání
a) schvaluje
stavební úpravy domu čp. 96, přístavbu garáže, altánu, doplňkové stavby na zahradní nářadí, betonového
oplocení dle situace na pozemcích p. č. 69 a p. č. 70/1 k. ú. Dubí-Pozorka. Město Dubí sousedí se stavbou
pozemky p. č. 68 a p. č. 447/16 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) oba k. ú. Dubí-Pozorka,
b) schvaluje
přesah požárně nebezpečného prostoru altánu dle přiložené situace na pozemek města
p. č. 447/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 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
RM 2 TO 109/22
Oplocení pozemku p. č. 627 k. ú. Dubí u Teplic


1617/62/2022

RM po projednání
schvaluje
stavbu betonového oplocení v 1,7m na pozemku p. č. 627 k. ú. Dubí u Teplic dle přiloženého zákresu.
Město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 192/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 619 (ostatní
plocha, manipulační plocha) oba 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
Stránka 7 z 15

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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 2 TO 110/22
Přesah požárně nebezpečného prostoru u stavby 5ti řadových garáží na pozemku p. č. 380 k. ú. DubíPozorka


1618/62/2022

RM po projednání
schvaluje
přesah požárně nebezpečného prostoru stavby 5 řadových garáží dle přiložené
na pozemek města p. č. 385 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

situace

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 111/22
Přístavba k RD Myslbekova č. p. 333 Dubí, přesah požárně nebezpečného prostoru a nový sjezd


1619/62/2022

RM po projednání
a) schvaluje
přístavbu terasy a přístavbu parkovacího stání, včetně zastřešení vstupu u domu Myslbekova č. p. 333 dle
situace na pozemcích p. č. 1271 a p. č. 1272/1 k. ú. Dubí u Teplic. Město Dubí sousedí se stavbou
pozemkem p. č. 1250 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic,
b) schvaluje
přesah požárně nebezpečného prostoru parkovacího stání dle přiložené situace na pozemek města p. č. 1250
(ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic,
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 1272/1 k. ú. Dubí u Teplic na pozemek p. č. 1250 k. ú. Dubí
u Teplic dle přiložené situace, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
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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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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 2 TO 112/22
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 612/1 k. ú. Dubí-Bystřice


1620/62/2022

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část p. č. 612/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 41 m 2
k. ú. Dubí-Bystřice s tím, že bude dodržena podmínka stanovená SÚÚP (budoucí vlastník požadované části
pozemku uzavře s majiteli garáží písemnou dohodu o zajištění přístupu pro údržbu garáží).
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 23/22
Hospodaření města za 1. čtvrtletí 2022


1621/62/2022

RM po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o hospodaření města Dubí za 1. čtvrtletí 2022.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 05. 2022
RM 3 FO 24/22
Odpisy pohledávek


1622/62/2022

RM po projednání
a) schvaluje
odpis pohledávky ve výši 12 970,40 Kč, VS 211,
b) schvaluje
odpis pohledávky ve výši 1 513 Kč, spolu s úrokem z prodlení ve výši 915,68 Kč a náklady řízení 1000 Kč, VS
1542012,
c) schvaluje
odpis pohledávky ve výši 1512,50 Kč spolu se smluvní pokutou ve výši 92,40 Kč, VS 72012.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, MBA, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 3 FO 25/22
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2021


1623/62/2022

RM po projednání
a) doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Dubí za rok 2021,
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. 2022

RM 3 FO 26/22
Rozpočtové opatření č. 29/2022


1624/62/2022

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 29/2022 – navýšení rozpočtu ORJ 4 – školství - ve výši 20.000,- Kč - navýšení
rozpočtové položky darů na pravidelné odměňování školáků v Dubí z důvodu nárůstu cen,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc květen 2022.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 05. 2022
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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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 3 FO 27/22
Rozpočtové opatření č. 30/2022


1625/62/2022

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 30/2022 ve výši 280.172,22 Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 – Technický odbor převod finančních prostředků z účtu EKOKOM na výdajový účet města, ze kterého jsou 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 2022.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 05. 2022

RM 3 FO 28/22
Rozpočtové opatření č. 31/2022


1626/62/2022

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 31/2022 ve výši 22.800,- Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor - na
odkoupení pozemku p. č. 552/9 k. ú. Dubí u Teplic, 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 2022.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 05. 2022
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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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 3 OŠ 24/22
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok
2022/2023


1627/62/2022

RM po projednání
povoluje
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2022/2023 těmto mateřským
školám:
1. MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
- do počtu 28 dětí na třídu
2. Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
- do počtu 26 dětí na třídu
3. MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3-MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
- do počtu 25 dětí na třídu
V žádné z mateřských škol nebude překročena rejstříková kapacita.
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
RM 3 OŠ 25/22
Stanovení podmínek pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání LEX UKRAJINA


1628/62/2022

RM po projednání
bere na vědomí
termín a místo pro podání žádostí o přijetí cizinců 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
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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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 3 OŠ 26/22
Žádost o souhlas s pořízením majetku


1629/62/2022

RM po projednání
souhlasí
s pořízením PC LYNX Easy i3-10100 s monitorem LCD HP IPS pro MATEŘSKOU ŠKOLU
CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI v celkové částce do 20.000,Kč z rezervního fondu školy.
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 TAJ 5/22
Plán práce Rady města na 2. pololetí 2022


1630/62/2022

RM po projednání
schvaluje
Plán práce Rady města Dubí na 2. pololetí r. 2022 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 2022

RM 3 TO 95/22
Žádost o prodloužení povolení vyhrazeného parkování pro 1 osobní vozidlo na místní komunikaci
U Hřiště, Dubí 1


1631/62/2022

RM po projednání
souhlasí
s prodloužením o 4 roky, tj. do 31.12.2026 jako vlastník místní komunikace U Hřiště (podélné parkování),
s vyhrazeným parkováním pro 1 vozidlo hostů penzionu DUBÍK před č. p. 277, Dubí 1 s tím, že instalaci i
údržbu dopravního značení spojeného s vyhrazeným parkováním provádí žadatel na vlastní náklady.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Taťána Skokánková, 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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 3 TO 96/22
Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2021/2022


1632/62/2022

RM po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2021/2022.
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 98/22
Žádost o rekonstrukci povrchu pozemku p. p. č. 1158/4, k. ú. Cínovec


1633/62/2022

RM po projednání
odkládá
předložený materiál o provedení rekonstrukce povrchu pozemku p. p. č. 1158/4, k. ú. Cínovec,
asfaltobetonovou směsí s tím, že bude doplněn rozpočet akce.
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

RM 3 TO 100/22
Výstavba skateparku a workoutového hřiště na pozemcích p. č. 331/1, 331/3, 565/1, k. ú. Dubí
u Teplic


1634/62/2022

RM po projednání
schvaluje
výstavbu skateparku a workoutového hřiště na pozemcích p. č. 331/1, 331/3, 565/1, k. ú. Dubí u Teplic.
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 62. schůze Rady města Dubí

24. 05. 2022

RM 3 TO 101/22
Proplacení mzdových nákladů za nevyčerpanou dovolenou bývalého zaměstnance p. Vaškové


1635/62/2022

RM po projednání
souhlasí
s proplacením částky 7 872,-Kč paní Ivě Vaškové na pokrytí nákladů na proplacení nevyčerpané části
dovolené pro pracovníka M. T. z důvodu nemožnosti vyčerpání dovolené vzhledem k jeho pracovní
neschopnosti a následného ukončení pracovního poměru.
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

V Dubí dne 24. 05. 2022

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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