Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 60. schůze Rady města Dubí

15. 05. 2018

Usnesení
z 60. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 15. 05. 2018 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze
•

1593/60/2018

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Projednání závěrečného účtu Města Dubí za rok 2017
- Hospodaření města za 1. čtvrtletí roku 2018
- Vyhodnocení zimní údržby 10/17 – 4/18
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
•

1594/60/2018

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2

TO 81/18

Pronájem pozemku p. č. 1201/1 k. ú. Dubí u Teplic
•

1595/60/2018

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem pozemku p. č. 1201/1 (trvalý travní porost) o výměře 1.082 m2 k. ú. Dubí
u Teplic a s uzavřením nájemní smlouvy č. 136/2018 za účelem chovu hospodářských zvířat
(zřízení zahrádky) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 2.646,- Kč/rok
s žadateli: B. a E.P., bytem XXX.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

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
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Usnesení z 60. schůze Rady města Dubí

15. 05. 2018

RM 2 TO 82/18
Žádost o povolení stavebních úprav v bytě
•

1596/60/2018

RM po projednání
souhlasí
se stavebními úpravami (snížení stropů sádrokartonem, výměna obkladů v koupelně a na
toaletě, výměna sprchového koutu, rozšíření dveří mezi kuchyní a obývacím pokojem o 30 cm,
položení nových podlah v celém bytě a výměna ústředního topení v bytě) na vlastní náklady
slečny M. V., nájemce bytu č.X, na adrese XXX.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala: Lenka Slámová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: 30.06.2018

RM 2 TO 83/18
Ukončení nájemní smlouvy na pronájem fotbalového hřiště Cínovec
•

1597/60/2018

RM po projednání
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy ze dne 14.11.1994 (VS 6447) uzavřenou mezi Městem Dubí
a Sportovním klubem Dubí na pronájem pozemků p. č. 303/3 a st. p. č. 342 včetně stavby
k. ú. Cínovec dohodou ke dni 30. 6. 2018.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 1

nehlasoval: 0

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
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Usnesení z 60. schůze Rady města Dubí

15. 05. 2018

RM 2 TO 84/18
Zveřejnění záměru pronajmout pozemky st. p. č. 342 a p. č. 303/3 k. ú. Cínovec
•

1598/60/2018

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout pozemky st. p. č. 342 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně
stavby o výměře 153 m2 a p. č. 303/3 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha)
o výměře 11.801 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 TO 85/18
Žádost o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty na části pozemku p. č. 823
a na pozemku p. č. 824/1 k. ú. Dubí u Teplic
•

1599/60/2018

RM po projednání
neschvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty na části pozemku p. č. 823 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře cca 190 m2 a na pozemku p. č. 824/1 (trvalý travní porost)
o výměře 70 m2 oba k. ú. Dubí u Teplic z důvodu zajištění přístupu a příjezdu k pozemku st. p.
č. 819 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 7

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 86/18
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou dvougaráže na pozemku
p. č. 109/2 k. ú. Dubí-Bystřice
•

1600/60/2018

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou dvougaráže na pozemku p. č. 109/2 k. ú. Dubí-Bystřice (město Dubí sousedí se
stavbou pozemkem p. č. 155 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Drahůnky),
b) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p. č. 155 k. ú. Drahůnky.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 TO 88/18
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1255/31 k. ú. Cínovec
•

1601/60/2018

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1255/31 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 225 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 7

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 89/18
„Stavba 45 RD v lokalitě Barborka sever“ - Smlouva o budoucí darovací smlouvě
•

1602/60/2018

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 152/2018 na části pozemků
p. č. 602/4, p. č. 602/13, p. č. 602/14, p. č. 602/15 k. ú. Dubí-Bystřice a části pozemků
p. č. 448/13 a p. č. 448/14 k. ú. Mstišov, včetně místní komunikace, veřejného osvětlení
a související technické infrastruktury realizované v rámci akce „Stavba 45 RD v lokalitě
Barborka Sever“ s panem L. P., bytem XXX a A. V., bytem XXX
b) doporučuje ZM
schválit uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 153/2018 na části pozemků
p. č. 448/5, p. č. 450/2, p. č. 453/7 k. ú. Mstišov, na části pozemků p. č. 602/6, p. č. 602/7,
p. č. 602/8 k. ú. Dubí-Bystřice a na části pozemků a p. č. 408/3 k. ú. Dubí-Pozorka, včetně
místní komunikace, veřejného osvětlení a související technické infrastruktury realizované v
rámci akce „Stavba 45 RD v lokalitě Barborka Sever“ s Ing. P. M., bytem XXX a L. P., bytem
XXX
c) doporučuje ZM
schválit uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 154/2018 na část pozemku
p. č. 453/11 k. ú. Mstišov, včetně místní komunikace, veřejného osvětlení a související
technické infrastruktury realizované v rámci akce „Stavba 45 RD v lokalitě Barborka Sever“
s panem J. G., bytem XXX.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 2 TO 90/18
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na přeložku vodovodu
k. ú. Běhánky
•

1603/60/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 156/2018/2235 na pozemcích
p. č. 484 a p. č. 495/10 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky (stavba „Dubí,
Běhánky, Smetanovo návrší, p. p. č. 484 – přeložka vodovodu).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
Stránka 5 z 13

(celkový počet 7/7)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
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K bodu č. 3 - Různé
RM 3 FO 14/18
Hospodaření města za 1. čtvrtletí 2018
•

1604/60/2018

RM po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o hospodaření města Dubí za 1. čtvrtletí 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 30. 05. 2018

RM 3 FO 15/18
Rozpočtové opatření č. 16/2018
•

1605/60/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 16/2018 ve výši 48,86 tis. Kč – rozdělení výtěžků z reprezentačního
plesu a maškarních bálů příspěvkovým organizacím Města Dubí, včetně změny závazných
ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření
do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 31. 05. 2018
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
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Usnesení z 60. schůze Rady města Dubí

15. 05. 2018

RM 3 FO 16/18
Rozpočtové opatření č. 17/2018
•

1606/60/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 17/2018 ve výši 281,40 tis. Kč – poskytnutá neinvestiční dotace z Úřadu
vlády ČR v dotačním programu „Podpora terénní práce pro rok 2018“,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření
do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 31. 05. 2018

RM 3 FO 17/18
Rozpočtové opatření č. 18/2018
•

1607/60/2018

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 18/2018 ve výši 197,70 tis. Kč – předfinancování a spolufinancování
projektu „Upevňujeme přátelství – prolamujeme bariéry“ pro ZŠ Dubí 1 – včetně změny
závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření
do výkazu FIN 2-12M za měsíc květen 2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 31. 05. 2018
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
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Usnesení z 60. schůze Rady města Dubí

15. 05. 2018

RM 3 FO 18/18
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2017
•

1608/60/2018

RM po projednání
a) doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Dubí za rok 2017,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zpracovat materiál ke schválení v ZM.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 31. 05. 2018

RM 3 FO 19/18
Odpis pohledávky – pokuta za VHP
•

1609/60/2018

RM po projednání
bere na vědomí
odpis pohledávky – pokuta za VHP, z důvodu nevymahatelnosti v celkové výši 30.000,- Kč.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 30. 05. 2018
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 60. schůze Rady města Dubí

15. 05. 2018

RM 3 FO 20/18
Odpis pohledávek
•

1610/60/2018

RM po projednání
doporučuje ZM
A) odpis pohledávky č.1. ve výši 11 600 Kč, příslušenství k této pohledávce činí 9 196,50
Kč, celkem tedy 20 796,5 Kč.
B) odpis pohledávky č. 2 ve výši 5 560,20 Kč, příslušenství k této pohledávce činí
33 227,92 Kč, celkem tedy 38 788,12 Kč.
C) odpis pohledávky č. 3. ve výši 12 639,70 Kč, příslušenství k této pohledávce činí
22 267,14 Kč, celkem tedy 34 906,84 Kč.
D) odpis pohledávky č. 4 ve výši 400 000 Kč, příslušenství k této pohledávce činí
269 326,71 Kč, celkem tedy 669 326,71 Kč.
souhlasí
s odpisem pohledávky č.5, ve výši 6 Kč, příslušenství k této pohledávce činí 3,54 Kč, celkem
tedy 9,54 Kč.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

RM 3 OŠ 12/18
Žádost o souhlas s pořízením majetku
•

1611/60/2018

RM po projednání
souhlasí
s pořízením tří počítačů ACER Extansa X2610C do učebny informatiky ZÁKLADNÍ ŠKOLY
DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, v celkové
částce 30.021,- Kč z rezervního fondu školy.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

Stránka 9 z 13

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 60. schůze Rady města Dubí

15. 05. 2018

RM 3 OŠ 13/18
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní
rok 2018/2019
•

1612/60/2018

RM po projednání
povoluje
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2018/2019 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
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: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 OŠ 14/18
Omezení provozu mateřské školy
•

1613/60/2018

RM po projednání
bere na vědomí
omezení provozu Mateřské školy U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236 v době od 6. 8. 2018
do 24. 8. 2018 do počtu 20 dětí za předpokladu, že budou dětem zajištěny odpovídající
hygienické, bezpečnostní podmínky a nepřetržitá dodávka pitné vody.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 60. schůze Rady města Dubí

15. 05. 2018

RM 3 SD 8/18
Odborné učebny ZŠ Dubí 1 – schválení výzvy k podání nabídek včetně zadávací
dokumentace
•

1614/60/2018

RM po projednání
schvaluje
výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Vybavení učeben ZŠ Dubí multimediální a IT technologií“ včetně zadávací
dokumentace.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 SD 12/18
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Podpora mladých hasičů v Dubí 2018“
•

1615/60/2018

RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Podpora mladých hasičů v Dubí 2018“
z Programu 2018 pro poskytování dotací Ústeckého kraje.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a předkládá: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Termín: ihned
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 60. schůze Rady města Dubí

15. 05. 2018

RM 3 TAJ 3/18
Doplnění smluv formou dodatku o pokyny obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně
osobních údajů
•

1616/60/2018

RM po projednání
bere na vědomí
doplnění smluv, kde zpracovatel nebo správce osobních údajů může přijít k informacím o
osobních údajích subjektu údajů, budou smlouvy zpracované před datem účinnosti Obecného
nařízení č. 2016/679 doplněny formou dodatku ke smlouvě následující formulí:
„V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů se smluvní strany zavazují zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy (dohody).
Smluvní strany zejména budou zachovávat mlčenlivost o všech zpracovávaných údajích, o
skutečnostech týkajících se veškerých obchodních činností a záměrů zadavatele, o konkrétních
operacích zpracování, jejich povaze, rozsahu, kontextu a účelu. Touto povinností mlčenlivosti
jsou vázány nejenom po dobu trvání smlouvy (dohody), ale i po jejím skončení.
Smluvní strany se zavazují přijmout všechna opatření nařízení č. 2016/679 požadovaná podle
čl. 28 Zpracovatel a čl. 32 Zabezpečení zpracování, dodržovat podmínky pro zapojení dalšího
zpracovatele, být správci a pověřenci nápomocen, jde-li o žádosti člověka, jehož osobní údaje
jsou zpracovávány. Být nápomocen správci při zjišťování souladu s povinnostmi vyplývajícími
z čl. 32 až 36 nařízení. Dodržovat povinnost v souladu s rozhodnutím správce osobní údaje
vymazat nebo vrátit správci (a zničit kopie). Vzájemně si poskytovat si na vyžádání poskytovat
informace potřebné k doložení toho, že byly splněny příslušné povinnosti.“
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned

RM 3 TAJ 4/18
Splnění požadavku na ochranu osobních údajů samosprávného celku Města Dubí
•

1617/60/2018

RM po projednání
bere na vědomí
splnění požadavků na zabezpečení osobních údajů zpracovávaných Městem Dubí a jím
zřízených škol, vyplývajících z obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně osobních údajů.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned
Stránka 12 z 13

(celkový počet 7/7)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení z 60. schůze Rady města Dubí

15. 05. 2018

RM 3 TO 80/18
Udělení výjimky ze směrnice města č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodání a montáž herních prvků
včetně dopadových ploch pro dětské hřiště ve Mstišově“ a schválení provozního řádu
dětského hřiště
•

1618/60/2018

RM po projednání
a) souhlasí
s udělením výjimky ze směrnice města č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro akci „Dodání a montáž herních prvků včetně dopadových ploch pro dětské hřiště
ve Mstišově“,
b) souhlasí
se zadáním této zakázky společnosti TR ANTOŠ s. r. o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov,
za celkovou cenu 416.920,- Kč bez DPH, tj. 504.473,- Kč vč. DPH,
c) schvaluje
provozní řád dětského hřiště.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

RM 3 TO 87/18
Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2017/2018
•

1619/60/2018

RM po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2017/2018.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracoval: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
V Dubí dne 15. 05. 2018

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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