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 23. schůze Rady města Dubí

1. 3. 2016

Usnesení
z 23. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 1. 3. 2016 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


605/23/2016

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Neinvestiční dotace na rok 2016 (v oblasti kultury, sportu…)
4. Různé
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


606/23/2016

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 36/16
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu
IP-12-4005512/001 TP Dubí Pozorka K. H. Borovského 244/2


607/23/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 16/2016/2204 na pozemku
p.č. 251 k.ú. Dubí-Pozorka (stavba IP-12-4005512/001 TP Dubí Pozorka K.H. Borovského
244/2).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
1

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 23. schůze Rady města Dubí

1. 3. 2016

TO 37/16
Žádost o souhlas sousedního vlastníka nemovitosti s výstavbou „Ocelové opláštěné haly“
(rekonstrukce objektu Brownfieldového charakteru) na pozemcích p.č. 97/8 a p.č. 99
k.ú. Mstišov


608/23/2016

RM po projednání
a) souhlasí
s výstavbou „Ocelové opláštěné haly“ (rekonstrukce objektu Brownfieldového charakteru) na
pozemcích p.č. 87/8 a p.č. 99 k.ú. Mstišov
b) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru „Ocelové opláštěné haly“ na pozemky města Dubí
p.č. 105/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 438 (trvalý travní porost, zem. půdní
fond) k.ú. Mstišov
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 38/16
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na stavbu kanalizační
přípojky do pozemku p.č. 14/8 k.ú. Dubí-Pozorka


609/23/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 18/2016 na pozemku
p.č. 14/8 k.ú. Dubí-Pozorka (stavba kanalizační přípojky).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 39/16
Žádost o souhlas se zřízením přístupové cesty k pozemkům p.č. 480/2 a 480/6 k.ú.
Mstišov na pozemku p.č. 478/1 k.ú. Mstišov


610/23/2016

RM po projednání
souhlasí
se zřízením přístupové cesty k pozemkům p.č. 480/2 a 480/6 k.ú. Mstišov za předpokladu, že
úprava (zpevnění) části pozemku p.č. 478/1 k.ú. Mstišov bude provedena na náklady žadatele
a nebudou poškozeny přilehlé stromy a jejich kořenový systém.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 40/16
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na stavbu kanalizační
a vodovodní přípojky v pozemcích p.č. 148/1, 355/1, 355/4 a 356/2 k.ú. Dubí u Teplic


611/23/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 19/2016 na pozemcích
p.č. 148/1, 355/1, 355/4, 356/2 k.ú. Dubí u Teplic (stavba kanalizační a vodovodní přípojky).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 41/16
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na stavbu vodovodní
přípojky v pozemcích p.č. 148/1, 355/1, 355/4 a 356/2 k.ú. Dubí u Teplic


612/23/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 20/2016 na pozemcích
p.č. 148/1, 355/1, 355/4, 356/2 k.ú. Dubí u Teplic (stavba vodovodní přípojky).
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 7/7)

nehlasoval: 0

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

TO 42/16
Výpověď z nájmu zahrad na pozemcích p.č. 663, 665, 670 k.ú. Dubí u Teplic (vedle
hasičárny)


613/23/2016

RM po projednání
souhlasí
s výpovědí nájemních smluv na pozemcích p.č. 663, 665 a 670 k.ú. Dubí u Teplic z důvodu
veřejného zájmu k 31. 03. 2016 s výpovědní lhůtou do 31. 12. 2016.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 43/16
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu č. IP-12-4005999/VB01 „TP Dubí, Mstišov, ppč. 204/7 – nové
OM“, na pozemku p.č. 476/33 ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Mstišov


614/23/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. 25/2016/115 (IP-12-4005999 „TP Dubí, Mstišov, ppč.
204/7 – nové OM“) na pozemku p.č. 476/33 ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Mstišov.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 44/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Drahůnky ppč. 235/1 – nové
OM č. IP-12-4006292) do pozemku p.č. 221 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
k.ú. Drahůnky a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. 26/2016/116


615/23/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Drahůnky ppč. 235/1 č. IP-12-4006292) do
pozemku p.č. 221 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond k.ú. Drahůnky za předpokladu,
že nebude narušena opěrná zeď (oplocení) a s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
č. 26/2016/116. Po dokončení stavby vlastník přípojky 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: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 45/16
Zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 330/28 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
42 m2 k.ú. Běhánky


616/23/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 330/28 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
42 m2 k.ú. Běhánky.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 46/16
Žádost o souhlas s umístěním přepadu vyrovnávací nádrže pro stavbu ČOV k RD na
pozemku p.č. 272/15, 272/22 k.ú. Drahůnky do Račího potoka na pozemku p.č. 272/4
k.ú. Drahůnky


617/23/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním přepadu vyrovnávací nádrže pro stavbu ČOV k RD na pozemku p.č. 272/15,
272/22 k.ú. Drahůnky do Račího potoka na pozemku p.č. 272/4 (ostatní plocha, jiná plocha)
k.ú. Drahůnky, za předpokladu dodržení podmínek stanovených majetkovým správcem
Povodí Ohře ze dne 18.11.2015 s tím, že po dokončení stavby vlastník vyústění požádá o
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě skutečného zaměření. Ocenění
věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 47/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (vodovodní přípojka na p.p.č. 235/1) do
pozemku p.č. 232 ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Drahůnky


618/23/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (vodovodní přípojka na p.p.č. 235/1) do pozemku p.č. 232
ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Drahůnky, a to v souladu s vyjádřením Technického
odboru k zásahům do místních komunikací. Po dokončení stavby požádá vlastník vodovodní
přípojky o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, a to na základě
skutečného zaměření.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 48/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s výstavbou RD na pozemku p.č. 444/6
k.ú. Mstišov a se zřízením sjezdu přes pozemek p.č. 444/1 na pozemek p.č. 447/13 k.ú.
Mstišov


619/23/2016

RM po projednání
a) souhlasí
s výstavbou rodinného domu a čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 444/6 k.ú. Mstišov,
b) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p.č. 444/6 k.ú. Mstišov přes pozemek p.č.
444/1 (orná půda, zemědělský půdní fond) k.ú. Mstišov na pozemek p.č. 447/13 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k.ú. Mstišov, a to v souladu s platnými zákony a na náklady
stavebníka.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 49/16
Pronájem části pozemku p.č. 1141/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 8 m2
k.ú. Cínovec


620/23/2016

RM po zveřejnění a projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 42/2015 se společností VTE Moldava II, a.s.
Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1 na část pozemku p.č. 1141/1 o výměře cca 8 m 2
v k.ú. Cínovec za účelem úpravy průjezdního profilu komunikace pro přepravu nadměrných
dílů stavby za 100 Kč/ m2 za rok.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 50/16
Žádost o stanovisko k povolení hornické činnosti, k povolení umístění stavby separační
linky pískové suroviny, včetně souvisejících objektů a k povolení umístění stavby
usazovací nádrže „Cínovec odkaliště“


621/23/2016

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit povolení hornické činnosti na výhradním ložisku Cínovec – odkaliště dle podmínek
stanovených Územně plánovací dokumentací pro plochy smíšené výrobní 1Z3
b) doporučuje ZM
schválit povolení umístění a stavbu separační linky pískové suroviny včetně souvisejících
objektů a ploch, včetně uzavření dohody o způsobu přepravy a zabezpečení nákladu
c) doporučuje ZM
schválit povolení umístění a stavbu usazovací nádrže.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 51/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s výstavbou RD na pozemku p.č. 280/1
k.ú. Dubí-Bystřice, včetně oplocení a souhlas se zřízením sjezdu na pozemek p.č. 291/1
k.ú. Dubí-Bystřice


622/23/2016

RM po projednání
a) souhlasí
s výstavbou rodinného domu a dřevěného oplocení s betonovou podezdívkou (výška 140
cm) na pozemku p.č. 280/1 k.ú. Dubí-Bystřice
b) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p.č. 280/1 k.ú. Dubí-Bystřice na pozemek
p.č. 291/1 (ostatní plocha, silnice) k.ú. Dubí-Bystřice, a to v souladu s platnými zákony a na
náklady stavebníka.
Pro: 7

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 7/7)

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

TO 52/16
Záměr zveřejnění převodu nemovitosti – část pozemku p.č. 150/1 (trvalý travní porost,
zem. půdní fond) o výměře cca 1800 m2 k.ú. Cínovec


623/23/2016

RM po projednání
odkládá
schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 150/1 (trvalý travní porost, zem.
půdní fond) o výměře cca 1.800 m2 k.ú. Cínovec a projednání souhlasu o udělení výjimky
z Pravidel pro prodej nemovitého majetku města Dubí a s prodejem části pozemku p.č. 150/1
(trvalý travní porost, zem. půdní fond) o výměře cca 1.800 m2 k. ú. Cínovec za cenu 65
Kč/m2.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 53/16
Záměr zveřejnění převodu nemovitosti – část pozemku p.č. 204/1 (ostatní plocha,
manipulační plocha) o výměře 132 m2 k.ú. Dubí-Pozorka


624/23/2016

RM po projednání
a) nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 204/1 (ostatní plocha, manipulační
plocha) o výměře 132 m2 k.ú. Dubí-Pozorka
b) souhlasí
vstoupit v jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o případném
převodu pozemku p.č. 204/2 k.ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

K bodu č. 3 – Neinvestiční dotace na rok 2016 (v oblasti kultury, sportu,…)
MKZ 3/16
Individuální dotace z rozpočtu města pro rok 2016


625/23/2016

RM po projednání:
schvaluje
přidělení individuálních dotací pro rok 2016 dle doplněného návrhu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Anna Gürtlerová
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller
Termín: ihned

10

(celkový počet 6/7)

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 23. schůze Rady města Dubí

1. 3. 2016

K bodu č. 4 - Různé
FO 11/16
Rozpočtové opatření č. 7/2016


626/23/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2016 ve výši 4 tis. Kč – Finanční příspěvek pro ZŠ Dubí 1 ve výši 4
tis. Kč na dopravu florbalového družstva děvčat do Prahy a zpět na závěrečný turnaj Think
Blue Cupu, který se uskuteční 14. 3. 2016 ve sportovní hale Sparty Podvinný mlýn v Praze,
včetně změny závazných ukazatelů.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO, Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned

FO 12/16
Rozpočtové opatření č. 8/2016


627/23/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č.8/2016 ve výši 6,48 tis. Kč – Žádost o finanční příspěvek ve výši 240
Euro (v aktuálním kurzu v Kč) k úhradě účastnického poplatku pro tři žáky za účelem účasti
na dvou víkendových pracovních soustředěních v SRN, pořádaných partnerským městem
Bannewitz, včetně změny závazných ukazatelů.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO, Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned
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FO 13/16
Rozpočtové opatření č. 9/2016


628/23/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č.9/2016 – Úprava rozpočtu technického odboru – přesun z neinvestiční
položky na investiční, změna závazných ukazatelů bez vlivu na výši příjmů a výdajů (veřejné
osvětlení Mstišov).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, předkládá a odpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

OŠ 5/16
Žádost o byt č. 2 v Domě s pečovatelskou službou, Bílinská 141, Dubí 3


629/23/2016

RM po projednání
neschvaluje
přidělení bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou:
A) paní Ireně Gumanové, nar. XXX, bytem XXX
B) panu Ing. Jiřímu Macečkovi, nar. XXX, bytem XXX
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá a zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc.věcí
Termín: ihned
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Žádost o souhlas s pořízením majetku
Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236


OŠ 6/16

630/23/2016

RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VI., části A., odst. 1 a 2 zřizovací listiny Mateřské školy U Křemílka
Dubí 2, Rokosovského 236 s pořízením stohovatelných lůžek a skříní na uložení lehátek a
lůžkovin, nepřesahující částku 40.000,- Kč z rezervního fondu školy.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

Nabídka nepotřebného movitého majetku
Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236


OŠ 7/16

631/23/2016

RM po projednání
v souladu s článkem VI., části B., odst. 3 d) zřizovací listiny Mateřské školy U Křemílka
Dubí 2, Rokosovského 236
1. nesouhlasí
s bezúplatným převodem majetku ve vlastnictví školy - 12 ks patrových postýlek bez matrací,
který se pro ni stal trvale nepotřebným, do majetku zřizovatele.
2. souhlasí
s bezúplatným převodem výše uvedeného majetku ve vlastnictví školy do vlastnictví jiné
osoby.
3. souhlasí
s tím, aby v případě, že nebude o výše uvedený majetek zájem, příspěvková organizace
provedla jeho likvidaci v souladu s platnými předpisy.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá a zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc.věcí
Termín: ihned
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MKZ 4/16
Žádost o udělení výjimky z poptávkového řízení dle směrnice: ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MIMO ZÁKON č. 137/2006 Sb., SM 05/2008 v oblasti
kultury


632/23/2016

RM po projednání:
souhlasí
s udělením výjimky pro MKZ z poptávkového řízení dle směrnice: ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MIMO ZÁKON č. 137/2006 Sb., SM 05/2008 v oblasti kultury a
technického zabezpečení, ozvučení a osvětlení kulturních akcí firmou ZVUK Jiří Zámečník.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala: Anna Gürtlerová
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller

MKZ 5/16
Zapůjčení prostor Lidového domu na společenskou akci


633/23/2016

RM po projednání:
souhlasí
se zapůjčením Lidového domu dne 29. 4. 2016 na společenskou akci Vyhlášení nejlepších
sportovců, trenérů a osobností České federace Spastic Handicap a to bezplatně.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Anna Gürtlerová
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller
Termín: ihned
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MKZ 6/16
Zapůjčení prostor Lidového domu


634/23/2016

RM po projednání:
souhlasí
se zapůjčením prostor Lidového domu v Dubí 3 dne 20. 3. 2016 na benefiční akci – Romskou
taneční zábavu, pořádanou ve prospěch ohrožených dětí a to bezplatně.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala: Anna Gürtlerová
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller
Termín: ihned

V Dubí dne 1. 3. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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