Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí
26. 2. 2015

Usnesení
ze 6. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 26. 2. 2015
na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


113/6/2015

RM po projednání
schvaluje
program schůze
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Neinvestiční dotace na rok 2015
4. Různé

Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


114/6/2015

RM po projednání
bere na vědomí
Kontrolu usnesení
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)
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K bodu č. 2 - Majetkoprávní záležitosti
TO 31/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (Plynovodní přípojka pro pozemek p.č.
619/4 k.ú. Dubí-Pozorka - výstavba RD) do pozemků p.č. 611/3 ost. plocha, ost.
komunikace, p.č. 619/1 trv. travní porost, zem. půdní fond oba k.ú. Dubí-Pozorka


115/6/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (Plynovodní přípojka pro 1 RD – p.č. 619/5 k.ú. Dubí-Pozorka)
do pozemků p.č. 611/3 ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 619/1 trv. travní porost, zem.
půdní fond oba k.ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru
k zásahům do místních komunikací a s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby č.
15/2015.
Po dokončení stavby vlastník plynovodní přípojky požádá o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na základě skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat
ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 32/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP-Dubí, Cínovec, 171/1, Stehlík kabelové vedení NN pro pozemek p.č. 171/1 k.ú. Cínovec - výstavba RD) do pozemku
p.č. 1158/4 ost. plocha, ost. komunikace k.ú. Cínovec


116/6/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (TP-Dubí, Cínovec, 171/1, Stehlík - kabelové vedení NN pro
pozemek p.č. 171/1 k.ú. Cínovec) do pozemku p.č. 1158/4 ost. plocha, ost. komunikace
k.ú. Cínovec, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních
komunikací a s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013395/001 TP-Dubí, Cínovec, 171/1, Stehlík.
Po dokončení stavby vlastník kabelového vedení NN požádá o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na základě skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat
ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 34/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (rozvody plynu, vedení VO, telefonu,
vodovodu a kanalizace pro vybudování nové obytné zóny na pozemcích p.č. 330/1,
330/27, 331/1 a 333/2 vše k.ú. Běhánky) do pozemků p.č. 330/2 ost. plocha, zeleň, p.č.
330/16 ost. plocha, ost. komunikace, p.č. 330/43 ost. plocha, jiná plocha a p.č. 330/80
ost.plocha, ost. komunikace vše k.ú. Běhánky, připojení navrhované komunikace na
místní komunikaci p.č. 330/80 k.ú. Běhánky a umístění reklamního poutače na pozemku
p.č. 330/2 k.ú. Běhánky


117/6/2015

RM po projednání
a) souhlasí
s uložením inženýrských sítí (rozvody plynu, vedení VO, telefonu, vodovodu a kanalizace pro
vybudování nové obytné zóny na pozemcích p.č. 330/1, 330/27, 331/1 a 333/2 vše
k.ú. Běhánky) do pozemků p.č. 330/2 ost. plocha, zeleň, p.č. 330/16 ost. plocha, ost.
komunikace, p.č. 330/43 ost. plocha, jiná plocha a p.č. 330/80 ost. plocha, ost. komunikace
vše k.ú. Běhánky, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních
komunikací a s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby č. 17/2015. Po dokončení
stavby vlastník inženýrských požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na
základě skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle
schváleného sazebníku.
b) souhlasí
s připojením nově navrhované komunikace na místní komunikaci p.č. 330/80 ost. plocha, ost.
komunikace k.ú. Běhánky za podmínky, že vybudování připojení bude provedeno na náklady
žadatele
c) souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 330/2 ost. plocha, zeleň o výměře
cca 3 m2 k.ú. Běhánky
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 35/15
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (Dubí – kanalizační přípojka k čp. 108
ul. Zahradní) do pozemku p.č. 148/1 ost. plocha, ost. komunikace k.ú. Dubí u Teplic


118/6/2015

RM po projednání
souhlasí
s uložením inženýrských sítí (Dubí – kanalizační přípojka k čp. 108 ul. Zahradní) do pozemku
p.č. 148/1 ost. plocha, ost. komunikace k.ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s vyjádřením
Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Ihned po dokončení stavby vlastník
kanalizační přípojky požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě
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skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného
sazebníku.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 36/15
Podání žádostí o bezúplatný převod pozemku p.č. 444/1 (orná půda, zemědělský půdní
fond) o výměře 103 m2 k.ú. Mstišov (Státní pozemkový úřad) a pozemku p.č. 447/11 (ost.
plocha, jiná plocha) o výměře 65 m2 k.ú. Mstišov (ÚZSVM)


119/6/2015

RM po projednání
a) doporučuje ZM
souhlasit s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 444/1 (orná půda, zemědělský
půdní fond) o výměře 103 m2 k.ú. Mstišov, ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, dle
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu.
b) doporučuje ZM
souhlasit s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 447/11 (ost. plocha, jiná
plocha) o výměře 65 m2 k.ú. Mstišov, ve vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Záměr zveřejnění – převod nemovitostí


120/6/2015

TO 37/15
1. Část pozemku p.č. 387/3 (trvalý travní porost, zem. půdní fond) o výměře cca
14 m2 část pozemku p.č. 387/4 (zahrada, zem. půdní fond) o výměře cca 8 m2 k. ú.
Cínovec
RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 387/3 (trvalý travní porost, zem.
půdní fond) o výměře cca 14 m2 a části pozemku p.č. 387/4 (zahrada, zem. půdní fond)
o výměře cca 8 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)
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TO 37/15
2.Část pozemku p.č. 715/2 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 320 m2 k. ú.
Dubí u Teplic
RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 715/2 (ostatní plocha, neplodná
půda) o výměře cca 320 m2 k. ú. Dubí u Teplic. (změna)
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

TO 37/15
3. Část pozemku p.č. 653 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře cca 1 390 m2 a část
pozemku p.č. 647/1 (ost. plocha, neplodná půda) o výměře cca 1 920 m2 oba v k.ú.
Dubí-Bystřice
RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 653 (ost. plocha, ost.
komunikace) o výměře cca 1390 m2 a část pozemku p.č. 647/1 (ost. plocha, neplodná půda) o
výměře cca 1 920 m2 oba v k.ú. Dubí-Bystřice
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

TO 37/15
4.Pozemek p.č. 438 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond) o výměře 938 m2 v k.ú.
Mstišov
RM po projednání
doporučuje ZM
souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 438 (trvalý travní porost, zemědělský
půdní fond) o výměře 938 m2 v k.ú. Mstišov
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
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TO 38/15
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků s výstavbou nového oplocení pozemků
p.č. 327/3 a 369/11 k.ú. Dubí-Bystřice


121/6/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
jako vlastník pozemků p.č. 369/1, 327/2, 328, 329, 339/1, 370, 369/4 k. ú. Dubí-Bystřice
nemá námitek s výstavbou nového oplocení pozemků p.č. 327/3, 369/11 k.ú. Dubí-Bystřice
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
TO 39/15
Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce


122/6/2015

RM po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Dubí zastavení exekuce proti paní xxx z důvodu zjištěné její
nemajetnosti.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 40/15
Návrh na výpověď z nájmu bytu č.3, Krušnohorská 41, Dubí 1


123/6/2015

RM po projednání
souhlasí
s udělením výpovědi z nájmu bytu č. 3, Krušnohorská 41, Dubí 1, panu Miroslavu Horváthovi
ke dni 28.2.2015 s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: 28. 2. 2015
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TO 41/15
Uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby č. 19/2015 (inženýrské sítě – přípojky
vody a kanalizace akce „Výstavba 14ti rodinných domků Mstišovská ul. Dubí“) na
pozemcích p.č. 447/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Mstišov a p.č. 512
(ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Dubí u Teplic


124/6/2015

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby č. 19/2015 k uložení inženýrských sítí přípojky vody a kanalizace do pozemku p.č. 447/12 k.ú. Mstišov a do pozemku p.č. 512 k.ú.
Dubí u Teplic.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

TO 42/15
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků s přístavbou rekreačního objektu na
pozemku p.č. 204/7 k.ú. Mstišov


125/6/2015

RM po projednání
se vyjadřuje takto:
jako vlastník pozemku p.č. 476/33 k. ú. Mstišov nemá námitek s přístavbou rekreačního
objektu na pozemku p.č. 204/7 k.ú. Mstišov
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)

TO 43/15
Výzva soudního exekutora k vyjádření zastavení exekuce


126/6/2015

RM po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Dubí zastavení exekuce proti panu xxx z důvodu zjištěné jeho
nemajetnosti.
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)
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TO 44/15
Pozemek p.č. 459 o výměře 969 m2 k.ú. Dubí u Teplic


127/6/2015

RM po zveřejnění a projednání
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy č. 18/2015 s panem Jiřím Říhou, bytem xxx na pozemek p.č.
459 o výměře 969 m2 v k.ú. Dubí u Teplic za účelem zřízení zahrady na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned
Navýšení smluvní odměny za správu a údržbu sportovního areálu vč. tělocvičny,
Sportovní 200/1
TO 45/15
 128/6/2015
RM po projednání
schvaluje
navýšení smluvní odměny za plnění předmětu mandátní smlouvy č. 152/2012 uzavřené s paní
Jiřinou Rubešovou o 3 000,- Kč/měsíc, a to od 1. 3. 2015.
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
-Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)

TO46/15
Pronájem části pozemků p.č. 349/4 o výměře 13 188 m2, p.č. 349/5 o výměře 1 639 m2 a
části pozemku p.č. 376/18 o výměře 3 021 m2 vše k. ú. Cínovec


129/6/2015

RM po zveřejnění a projednání
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy č. 20/2015 se společností VTE Moldava II, a.s. se sídlem
Pařížská 13/26, Josefov, 110 00 Praha 1 na části pozemků p.č. 349/4 o výměře 13 188 m2,
p.č. 349/5 o výměře 1 639 m2 a části pozemku p.č. 376/18 o výměře 3 021 m2 vše k. ú.
Cínovec od 1. dubna 2017 na dobu neurčitou
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)
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TO 48/15
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Výměna oken v bytových jednotkách domu čp.300,
ul.Mírová v Dubí 3“.


130/6/2015

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Výměna oken v bytových jednotkách domu čp. 300, ul.Mírová
v Dubí 3“, a to firmu OKNOSTYL GROUP s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)

TO 49/15
Souhlas s přijetím nabídky a následným uzavřením smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí s firmou ČEZ Prodej, s.r.o. pro rok 2016


131/6/2015

RM po projednání
souhlasí
s přijetím nabídky a následným uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí nízkého napětí s firmou ČEZ Prodej, s.r.o. pro rok 2016.
Pro: 7
proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)

TO 53/15
Stavba hasičárny v ul.Krušnohorská - uzavření smluv č.15 NN 1006666439 s ČEZ
Distribuce a.s. a č.15 CEZDI 06666440 a ČEZ prodej s.r.o..


132/6/2015

RM po projednání
1.souhlasí
s uzavřením smluv č.15 NN 1006666439 s ČEZ Distribuce a.s. a č.15 CEZDI 06666440 a
ČEZ prodej s.r.o.
2.pověřuje
starostu města Dubí Ing. Petra Pípala k jejich podpisu
Pro: 7 proti:
zdržel:
nehlasoval
Odpovídá: Ing. Lukáš Panchartek
Termín: ihned

(celkový počet 7/7)
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K bodu č. 3 - Neinvestiční dotace na rok 2015
Neinvestiční dotace na rok 2015


MKZ 8/15

133/6/2015

RM po projednání
schvaluje
přidělení neinvestičních dotací pro rok 2015 dle doplněného návrhu
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Anna Gürtlerová
Termín: ihned
K bodu č. 4 – Různé
Žádost České federace Spastic Handicap o. s. o finanční příspěvek (Neinvestiční dotaci)
na kulturně společenskou akci:
Vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce roku 2014 ČFSH
MKZ 9/15


134/6/2015

RM po projednání
souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000,00 Kč na částečné pokrytí finančních
výdajů společenské akce: Vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce roku 2014 ČFSH.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Anna Gürtlerová
Termín: ihned
FO 8/15

Rozpočtové opatření č. 12/2015


135/6/2015

RM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 12/2015 ve výši 20 tis. Kč – Žádost o účelovou neinvestiční dotaci na
akci „Vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce roku 2014 ČFSH“.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned
10

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí
26. 2. 2015
OŠ 5/15
Platové výměry ředitelů škol


136/6/2015

RM po projednání
a) bere na vědomí
úpravu platových výměrů ředitelům škol č.j. 1 – 7/2015 v souladu s nařízením vlády
č. 303/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. ledna 2015,
b) stanovila
plat a jeho složky panu Mgr. Bc. Janu Holubovi, řediteli Základní školy Dubí 1, Školní
náměstí 177, okres Teplice s účinností od 1. března 2015 (platový výměr č. j. 8/2015).
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned

Žádost o souhlas s pořízením majetku
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1
 137/6/2015

OŠ 6/15

RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VII., části A., odst.1 a 2 zřizovací listiny Základní školy Dubí 1, Školní
náměstí 177, 417 01 Dubí 1 s pořízením potřebného vybavení do školní jídelny pro rozšíření
nabídky připravovaných obědů – 2 druhy jídel (myčka nádobí, vodní lázeň, plynová stolička a
nerezové nádobí) v předpokládané částce 116.000,- Kč z rezervního fondu školy.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
OŠ 7/15
Souhlas s užíváním učebny
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice


138/6/2015

RM po projednání
1. souhlasí
v souladu s čl. V, odst. 5.3. Smlouvy o výpůjčce č. 118/2014 s užíváním učebny Základní
školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice za účelem konání workshopů v rámci
jazykového kurzu pořádaného agenturou Channel Crossings,
11

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí
26. 2. 2015
2. souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o bezplatném užívání učebny mezi ZŠ Dubí 1 a agenturou Channel
Crossings,
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Bc. Veronika Lipertová
Termín: ihned
FO 9/15
Rozpočtové opatření č. 13/2015


139/6/2015

RM po projednání
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 13/2015 ve výši 30 tis. Kč – Navýšení rozpočtu TO na platbu za
správu a údržbu sportovní haly Rudolfova huť Dubí pro paní Jiřinu Rubešovou.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
Termín: ihned

FO 10/15
Demolice objektu v ulici K. H. Borovského – Žádost o zrušení rozhodnutí Rady města ze
dne 3. 2. 2015


140/6/2015

RM po projednání
1. nesouhlasí
s uzavřením Uznání dluhu s paní xxx na dlužnou částku 81.675,- Kč (1/2 z celkové dlužné
částky)
2. mění
usnesení 111/5/2015 bod 2. Dohodu o splátkách s paní xxx na výši 1.000,- Kč/měsíc
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Ing. Markéta Beránková
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 ze 6. schůze Rady města Dubí
26. 2. 2015

Taj. 2/15
Výběrová komise pro otvírání a hodnocení nabídek pro veřejné zakázky malého
rozsahu (VZMR) dle Směrnice č.05/2008 pro volební období 2014 - 2018.


141/6/2015

RM po projednání
schvaluje
výběrovou komisi pro otvírání a hodnocení nabídek pro veřejné zakázky malého rozsahu
(VZMR) dle Směrnice č.05/2008 pro volební období 2014-2018 dle předloženého návrhu.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Mgr. Hana Wenzelová
Termín: ihned

Dodatek č. 1 ke SoD „Zhotovitel Dubského zpravodaje“


SD 1/15

142/6/2015

RM po projednání
schvaluje
rozšíření Dubského zpravodaje o 4 strany a navýšení ceny z původních 29 500,- Kč bez DPH
na 34 500 bez DPH za měsíc
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Bc. Ladislava Hamrová
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 ze 6. schůze Rady města Dubí
26. 2. 2015
Smlouva o reklamě s Českým porcelánem a.s.


SD 2/15

143/6/2015

RM po projednání
schvaluje
Smlouvu o reklamě s Českým porcelánem a.s.
Pro: 7

proti:

zdržel:

nehlasoval

(celkový počet 7/7)

Odpovídá: Bc. Ladislava Hamrová
Termín: ihned

V Dubí dne 27. 2. 2015

Ing. Petr Pípal
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller
místostarosta města Dubí
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