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 63. schůze Rady města Dubí

14. 06. 2022

Usnesení
z 63. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 14. 06. 2022 na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


1636/63/2022

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


1637/63/2022

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

proti: 0

zdržel: 0

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 113/22
Revokace usnesení a zveřejnění záměru pronajmout část p. č. 660/1 k. ú. Dubí-Bystřice


1638/63/2022

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č. 1611/62/2022 přijaté dne 24.5.2022, kterým
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 660/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o
1.628 m2 a pozemek p. č. 660/22 (ostatní plocha, manipulační plocha) o
2 m2 oba k. ú. Dubí-Bystřice. Nájemné ve výši 5 Kč/m2/měsíc.
b) schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 660/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o
1.144 m2 a pozemek p. č. 660/22 (ostatní plocha, manipulační plocha) o
2 m2 oba k. ú. Dubí-Bystřice. Nájemné ve výši 5 Kč/m2/měsíc.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

výměře
výměře
výměře
výměře

(celkový počet 5/5)

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

RM 2 TO 114/22
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí, Kolonie,
p. p. č. 637/1 – nové OM“, IV-12-4020805


1639/63/2022

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 195/2022/2347 na pozemku p. č. 636 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Pozorka (stavba TP-Dubí, Kolonie, p. p. č. 637/1 – nové OM, IV12-4020805).
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 115/22
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se zateplením rodinného domu Ruská 457/131,
417 01 Dubí


1640/63/2022

RM po projednání
souhlasí
se zateplením rodinného domu Ruská 457/131 a s přesahem zateplení o 10 cm za předpokladu,
že zakončení zateplení bude 50 cm nad chodníkem. (Město Dubí sousedí s objektem pozemky p. č. 452/24,
p. č. 452/25 a p. č. 687 vše 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 116/22
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s akcí „Změna užívání objektu a půdní vestavba
Tovární 168/19, Dubí“


1641/63/2022

RM po projednání
a) schvaluje
realizaci akce „Změna užívání objektu a půdní vestavba Tovární 168/19, Dubí“, zateplení domu a přesah
zateplení o 16 cm za předpokladu, že zakončení zateplení bude 50 cm nad chodníkem. (Město Dubí sousedí
s domem pozemky p. č. 687/3 a p. č. 686/9 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí-Bystřice),
b) schvaluje
přesah požárně nebezpečného prostoru domu Tovární 168/19 dle přiložené situace
na pozemky města p. č. 687/3 a p. č. 686/9 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) 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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RM 2 TO 118/22
Uzavření smlouvy o dílo


1642/63/2022

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo č. SoD. 2022/06-1 (číslo smlouvy Města Dubí 201/2022) na provádění
periodických kontrol, revizí, údržby a oprav plynových zařízení a zařízení souvisejícího s jejich provozem
mezi Městem Dubí, Ruská 264, 417 01 Dubí 1 a firmou MEGAWATT s.r.o., Mírová 131/15, 417 03
Dubí 3.
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

RM 2 TO 120/22
Revokace usnesení a žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na akci „Dubí, Mstišov – nový přívodní řad“, číslo stavby TP 026 127


1643/63/2022

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č. 1588/61/2022 ze dne 3.5.2022, kterým, schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 136/2022/262 na pozemku p. č. 434 (ostatní plocha, neplodná půda)
k. ú. Mstišov zapsaném na LV 10002 ve vlastnictví ČR – Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3.
b) schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 202/2022/262
na pozemku p. č. 434 (ostatní plocha, neplodná půda) k. ú. Mstišov zapsaném na LV 10002
ve vlastnictví ČR – Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (SPU
č. 1014 C 21/69).
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 121/22
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IV-12-4022198 „TP-Dubí, Bystřice, Družstevní, 16 OM“


1644/63/2022

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. 203/2022/264 na pozemcích p. č. 391/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 392/5 (ostatní plocha,
ostatní komunikace), p. č. 413/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 431 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) vše k. ú. Dubí-Bystřice (stavba č. IV-12-4022198 TP-Dubí, Bystřice, Družstevní, 16 OM).
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 122/22
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci „Dubí,
Mstišov – nový přívodní řad“, číslo stavby TP 026 127 a smlouvy o úpravě vzájemných práv
a povinností


1645/63/2022

RM po projednání
a) schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 265/2022/205 na pozemku
p. č. 447/35 (ostatní plocha, silnice) k. ú. Mstišov zapsaném na LV 240 ve vlastnictví Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 – Nusle,
b) schvaluje
uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice
v důsledku realizace stavby vodního díla „Dubí, Mstišov – nový přívodní řad“ č. 206/2022 se Správou
a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, Ruská 260, 417 03 Dubí.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 123/22
Opěrná zeď na pozemcích p. č. 361/78 a p. č. 361/79 k. ú. Mstišov


1646/63/2022

RM po projednání
schvaluje
stavbu opěrné zdi z gabionu do výše 3,3 m na pozemcích p. č. 361/78 a p. č. 361/79 k. ú. Mstišov dle
přiloženého zákresu. Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 8/1 (ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha) k. ú. Mstišov. Rozebrané oplocení bude předáno Městu.
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 124/22
Lokalita „Na Antoníčku pro 33 RD k.ú. Mstišov“


1647/63/2022

RM po projednání
a) schvaluje
umístění inženýrských sítí (vodovod) do pozemku p. č. 88 (ostatní plocha, neplodná půda) k. ú. Mstišov
a uzavření dodatku č. 1 k Dohodě 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.
b) nesouhlasí
s budoucím napojením na přívodní řad realizovaný jako investice města (Dubí, Mstišov – nový přívodní
řad) na pozemku p. č. 87/1 (zahrada) k. ú. Mstišov,
c) schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 205/2022/265 na pozemcích
p. č. 87/1 (zahrada), p. č. 88 (ostatní plocha, neplodná půda), 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 (stavba Lokalita Na Antoníčku pro 33 RD k.ú. Mstišov – vodovod a
kanalizace).
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 125/22
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí „Mstišov – vodovodní přípojka na p.p.č. 480/6“


1648/63/2022

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (Mstišov – vodovodní přípojka na p. p. č. 480/6) včetně vodoměrné šachty
dle předložené situace do pozemků p. č. 214/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 478/1 (ostatní
plocha, neplodná půda) oba k. ú. Mstišov a s uzavřením Dohody o právu k provedení stavby č. 207/2022.
Stavbou nesmí být narušen kořenový systém stromu na pozemcích p. č. 214/1 a p. č. 478/1 k. ú. Mstišov
(ruční výkopové práce) a vodoměrná šachta musí být umístěna mimo obvod koruny stromu.
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 29/22
Rozpočtové opatření č. 32/2022


1649/63/2022

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 32/2022 ve výši 29.197,05. Kč – příspěvek od Úřadu práce na ochranné pomůcky
a pracovní prostředky pro vykonavatele veřejné služby,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc červen 2022.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30. 06. 2022
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RM 3 FO 30/22
Rozpočtové opatření č. 33/2022


1650/63/2022

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 33/2022 – navýšení rozpočtu ORJ 4 – odbor školství - finanční příspěvek pro MŠ
U Křemílka - na program v rámci akce rozloučení s předškoláky, ve výši 4.000,- 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 červen 2022.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30. 06. 2022

RM 3 FO 31/22
Rozpočtové opatření č. 34/2022


1651/63/2022

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 34/2022 – navýšení rozpočtu ORJ 4 – odbor školství - finanční příspěvek pro
ZŠ Dubí 1 - na částečné pokrytí nákladů týdenního příměstského tábora pro žáky prvního stupně, ve výši
25.000,- 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 červen 2022.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30. 06. 2022
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RM 3 FO 32/22
Rozpočtové opatření č. 35/2022


1652/63/2022

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 35/2022 – navýšení rozpočtu ORJ 6 – Městská policie – na rozšíření kamerového
systému na čerpací stanici Benzina (pod kruhovým objezdem), ve výši 230.000,- 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 červen 2022.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30. 06. 2022

RM 3 FO 33/22
Rozpočtové opatření č. 39/2022


1653/63/2022

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 39/2022 – ve výši 279.902,45 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 červen 2022.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 30. 06. 2022
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RM 3 MKZ 11/22
Individuální dotace z rozpočtu města Dubí


1654/63/2022

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Dubí ve výši 30 000,00 Kč na kulturně společenskou akci
pořádanou spol. ALWAC, a.s.
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 12/22
Reklama na základě smlouvy z roku 2018 - Město Dubí a Český porcelán., a. s.


1655/63/2022

RM po projednání
souhlasí
s pozastavením oboustranného plnění na základě smlouvy Města Dubí a Český porcelán., a. s.,
na III. čtvrtletí roku 2022.
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 OŠ 27/22
Žádost o souhlas s pořízením majetku


1656/63/2022

RM po projednání
souhlasí
s pořízením majetku (pianino) pro Základní uměleckou školu, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvkovou
organizaci, v celkové částce 39.900,- 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
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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 63. schůze Rady města Dubí

14. 06. 2022

RM 3 OŠ 28/22
Navýšení odpisového plánu na rok 2022


1657/63/2022

RM po projednání
schvaluje
navýšení odpisového plánu na rok 2022 o částku 13.032,- Kč u MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV,
ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÉ 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 29/22
Navýšení odpisového plánu na rok 2022


1658/63/2022

RM po projednání
schvaluje
navýšení odpisového plánu na rok 2022 o částku 13.825,- Kč u MATEŘSKÉ ŠKOLY CIBULÁČEK,
TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ 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 30/22
Žádost o finanční příspěvek pro Základní školu Dubí 1


1659/63/2022

RM po projednání
schvaluje
finanční příspěvek pro Základní školu Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice v celkové výši
25.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů týdenního příměstského tábora.
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 63. schůze Rady města Dubí

14. 06. 2022

RM 3 OŠ 31/22
Žádost o finanční příspěvek pro MŠ U Křemílka


1660/63/2022

RM po projednání
schvaluje
finanční příspěvek pro Mateřskou školu U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236 v celkové výši 4.000,- Kč
na pořádání zahradní slavnosti pro děti a rodiče u příležitosti rozloučení s předškoláky.
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 32/22
Odměny ředitelům škol


1661/63/2022

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 33/22
Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na rok 2022 pro poskytovatele sociálních služeb


1662/63/2022

RM po projednání
schvaluje
Dodatky ke Smlouvám o individuální dotaci na rok 2022 pro poskytovatele sociálních služeb.
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
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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 63. schůze Rady města Dubí

14. 06. 2022

RM 3 OŠ 34/22
Žádost o souhlas s pořízením majetku a o použití části rezervního fondu k posílení fondu investic


1663/63/2022

RM po projednání
1. souhlasí
s pořízením 2 ks interaktivních tabulí Board Touch s dataprojektorem včetně dalšího příslušenství pro
ZÁKLADNÍ ŠKOLU DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI
v pořizovací ceně 177.001,- Kč z fondu investic.
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2022 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2,
TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ve smyslu povolení dotací na
investice.
3. souhlasí
s tím, aby ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE, část svého rezervního fondu ve výši 177.001,- Kč použila k posílení svého fondu investic.
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 35/22
Vyjádření města k záměru spolku ve věci vybudování pobytové služby komunitního typu v Dubí Běhánky


1664/63/2022

RM po projednání
souhlasí
se záměrem spolku Sociální a zdravotní služby Teplice, z. s. vybudovat pobytovou sociální službu
komunitního typu v Dubí – Běhánky.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

Stránka 13 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 63. schůze Rady města Dubí

14. 06. 2022

RM 3 SD 4/22
Schválení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Vydavatel Dubského zpravodaje“


1665/63/2022

RM po projednání
schvaluje
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Vydavatel Dubského zpravodaje“.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 TO 117/22
Žádost o povolení vyhrazeného parkování pro osobní vozidlo držitele znaku O1 (průkazu ZTP
a ZTP/P) na místní komunikaci Koněvova před č. p. 573 v Dubí 1 - prodloužení


1666/63/2022

RM po projednání
souhlasí
jako vlastník místní komunikace Koněvova s vyhrazeným parkováním, a to 1 parkovacího místa pro pana
D. J., XXX s tím, že 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 63. schůze Rady města Dubí

14. 06. 2022

RM 3 TO 119/22
Výběrové řízení na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Sadová, Dubí-Pozorka – 1. etapa“


1667/63/2022

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Sadová, Dubí-Pozorka – 1. etapa“,
a to společnost TELKONT s. r. o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ 25467069, která podala nejnižší
cenovou nabídku ve výši 826.756,58 Kč bez DPH, tj. 1.000.375,46 Kč vč. DPH.
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

V Dubí dne 14. 06. 2022

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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