Usnesení z 29. schůze Rady města Dubí

28. 7. 2016

Usnesení
z 29. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 28. 7. 2016 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


797/29/2016

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


798/29/2016

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 147/16
Žádost o pronájem prostoru ve věži kostela „Neposkvrněného početí panny Marie“
v Dubí


799/29/2016

RM po projednání
souhlasí
1. s pronájmem půdního prostoru - místnosti nad zákristií a části věže kostela na umístění
technologie a antén společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3
2. s uzavřením nájemní smlouvy, která byla navržena společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Praha 3.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Lenka Slámová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 148/16
Záměr zveřejnění části půdního a střešního prostoru na budově č. p. 39, na adrese
Školní 39, Dubí - Mstišov


800/29/2016

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním části půdního a střešního prostoru budovy na adrese Školní 39, Dubí Mstišov.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Lenka Slámová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

Záměr zveřejnění pronájmu
Krušnohorská 41, Dubí 1


nebytového

prostoru

„

Hobby

TO 149/16
prodejna“,

801/29/2016

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním pronájmu nebytového prostoru „Hobby prodejna“, Krušnohorská 41, Dubí 1,
o celkové ploše 76,70 m2, výši nájemného 3 835 Kč/měsíc a výši měsíční zálohy za
vodné/stočné 128 Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Lenka Slámová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

2

Usnesení z 29. schůze Rady města Dubí

28. 7. 2016

TO 150/16
Smlouva o umístění zařízení – kabelové svody VO na podpěrných stožárech ČEZ
v ul. Střední a K. H. Borovského


802/29/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o umístění zařízení č. SUZB/4007/2016 se společností ČEZ Distribuce
a. s. ve věci umístění kabelových svodů veřejného osvětlení na energetických stožárech
v ul. Střední a K. H. Borovského.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

TO 151/16
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IP-124004787 TP–Dubí, K Emance, 204/6, Kalman


803/29/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.162/2016/2216 na
pozemcích p. č. 476/3 a 476/33 k. ú. Mstišov (stavba IP-12-4004787 TP-Dubí,
K Emance, 204/6, Kalman).
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 152/16
Žádost o souhlas s umístěním sídla zapsaného spolku – TJ Tenis Klub Dubí


804/29/2016

RM po projednání
souhlasí
se žádostí TJ Tenis Klub Dubí o umístění jejich zapsaného spolku na adresu
Sportovní 284/1A, kterou by užívali jako jejich sídlo.
Pro: 5 proti: 0

zdržel: 1

(celkový počet 6/7)

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Zdeňka Mrvová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

TO 153/16
Výměna oken objektu ve Sportovní 284/1A – TJ Tenis Dubí


805/29/2016

RM po projednání
souhlasí
s výměnou jednoho okna za „balkonovou sestavu“ budovy ve Sportovní ulici v Dubí 2, kterou
užívá sportovní klub TJ Tenis s tím, že bude dodržena původní cena zakázky.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Zdeňka Mrvová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 154/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP 006 066 Dubí Severní flájská větev –
rekonstrukce přivaděče LT DN 400) do pozemku p. č. 410/3 trvalý travní porost
k. ú. Mstišov a do pozemků p. č. 769/1 a 817/1 oba trvalý travní porost k. ú. Dubí
u Teplic


806/29/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (TP 006 066 Dubí Severní flájská větev – rekonstrukce
přivaděče LT DN 400) do pozemků města Dubí p. č. 410/3 trvalý travní porost k. ú. Mstišov
a do pozemků p. č. 769/1 a 817/1 oba trvalý travní porost k. ú. Dubí u Teplic Po dokončení
stavby požádá vlastník vodovodní přípojky o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti, a to na základě skutečného zaměření. Cena věcného břemene 1.000,- Kč.
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

TO 155/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou „Rodinného domu, včetně
oplocení“ na pozemku p. č. 272/16 k. ú. Drahůnky


807/29/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „Rodinného domu, včetně oplocení“ na pozemku p. č. 272/16 k. ú. Drahůnky
(Město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 272/1 a p. č. 272/7 oba ostatní plocha, jiná
plocha k. ú. Drahůnky).
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 156/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou „Rodinného domu, včetně
oplocení“ na pozemku p. č. 272/17 k. ú. Drahůnky


808/29/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „Rodinného domu, včetně oplocení“ na pozemku p. č. 272/17 k. ú. Drahůnky
(Město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 272/1, 272/3 a p. č. 272/7 vše ostatní plocha,
jiná plocha k. ú. Drahůnky).
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

TO 157/16
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24/2016 ,,Odkanalizování budovy Městské
policie v ul. Střední 154 v Dubí 3 – kanalizační přípojka splašková“


809/29/2016

RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 o prodloužení termínu pro odevzdání díla do 31. 7. 2016 ke Smlouvě o
dílo č. 24/2016 ,,Odkanalizování budovy Městské policie v ul. Střední 154 v Dubí 3 –
kanalizační přípojka splašková“.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Zdeňka Mrvová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 158/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou „Rekonstrukce a přístavba
RD“ na pozemcích p.č. 51/1 a 51/2 k. ú. Dubí-Bystřice, přesah PNP a žádost o souhlas s
umístěním inženýrských sítí


810/29/2016

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou „Rekonstrukce a přístavba RD“ na pozemcích p. č. 51/1 a 51/2 k. ú. Dubí-Bystřice
(město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 33/1 k. ú. Dubí-Bystřice , p. č. 11, 118 a
p. č. 125 k. ú. Běhánky vše ostatní plocha, ostatní komunikace).
b) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemky města Dubí p. č. 33/1 k. ú. DubíBystřice , p. č. 11, 118 a p. č. 125 k. ú. Běhánky vše ostatní plocha, ostatní komunikace.
c) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (Vodovodní a kanalizační přípojka) do pozemku p. č. 125
ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Běhánky a s demontáží vodovodní přípojky na
pozemku p. č. 33/1 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí-Bystřice, a to v souladu
s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Ihned po dokončení
stavby vlastník kanalizační a vodovodní přípojky, požádá o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na základě skutečného zaměření. Ocenění věcného břemene bude odpovídat
ceně dle schváleného sazebníku.
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

TO 159/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Mstišov, Mírová 239 - nové
OM) do pozemku p. č. 105/1 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Mstišov


811/29/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (TP_Dubí, Mstišov, Mírová 239 – nové OM) do pozemku
p. č. 105/1 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Mstišov, a to v souladu s vyjádřením
Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Investor požádá o uzavření
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu.
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 160/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (Oprava kabelového vedení TP-unif. 22
kV R.Nov. Oldřichov-Křižovatka)


812/29/2016

RM po projednání
1) revokuje
usnesení č. 1281/53/2010 ze dne 23. 03. 2010
2) souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (Oprava kabelového vedení TP-unif. 22 kV R.Nov. OldřichovKřižovatka) do pozemků města Dubí p. č. 476 ostatní plocha, manipulační plocha, 479/1
ostatní plocha, ostatní komunikace, 479/2 ostatní plocha, zeleň, 497/10, 497/13, 497/16 vše
ostatní plocha, ostatní komunikace, 497/26 ostatní plocha, jiná plocha, 497/40, 581/1, 581/6
ostatní plocha, zeleň, 581/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, 610/6 ostatní plocha, zeleň,
629/3 ostatní plocha, manipulační plocha a p. č. 647/3 ostatní plocha, jiná plocha vše
k. ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních
komunikací. Požadujeme oznámení výkopových prací a následnou realizaci konzultovat
s pracovnicí odpovídající za zeleň města. V případě narušení kořenových systémů stromů
s následným odumřením stromů, budeme požadovat náhradní výsadbu. Po dokončení stavby
investor požádá o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvy o právu provést stavbu.
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

TO 161/16
Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 1202/1 (zahrada, zemědělský půdní fond)
o výměře 1.215 m2 k. ú. Dubí u Teplic


813/29/2016

RM po projednání
nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronajmout pozemek p. č. 1202/1 (zahrada, zemědělský půdní fond) o
výměře 1.215 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
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 162/16
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – umístění pamětní desky do hrobky
kostela


814/29/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním pamětní desky do hrobky Kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Zdeňka Mrvová
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

TO 163/16
Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 305/1 (ostatní plocha, manipulační
plocha) o výměře 6.255 m2 k. ú. Cínovec


815/29/2016

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru pronajmout pozemek p. č. 305/1 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře 6.255 m2 k. ú. Cínovec.
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

TO 164/16
Pronájem části pozemku p. č. 355/1 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře
cca 90 m2 k. ú. Dubí u Teplic


816/29/2016

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 355/1 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře cca 90 m2
k. ú. Dubí u Teplic a s uzavřením nájemní smlouvy č. 168/2016 za účelem zřízení zahrádky
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadateli Jaroslavem a Jaroslavou
Vackovými, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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
9

Usnesení z 29. schůze Rady města Dubí

28. 7. 2016

TO 165/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou oplocení pozemku p. č. 204/1
k. ú. Dubí-Pozorka


817/29/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou oplocení pozemku p. č. 204/1 k. ú. Dubí-Pozorka (město Dubí sousedí se stavbou
pozemky p. č. 202 ostatní plocha, zeleň a p. č. 201/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
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

TO 166/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 291/1 (ostatní plocha, silnice) o výměře cca
35 m2 a část pozemku p. č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 37 m2
oba k. ú. Dubí-Bystřice


818/29/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 291/1 (ostatní plocha, silnice) o výměře
cca 35 m2 a část pozemku p. č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 37 m2
oba k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
TO 167/16
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1025/13 (trvalý travní porost, zemědělský
půdní fond) o výměře 629 m2 k. ú. Dubí u Teplic


819/29/2016

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1025/13 (trvalý travní porost, zemědělský
půdní fond) o výměře 629 m2 k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 168/16
Pronájem pozemku p. č. 387/3 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond) o výměře
395 m2 a pozemku p. č. 387/4 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře 72 m2 oba
k. ú. Cínovec


820/29/2016

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem pozemku p. č. 387/3 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond) o výměře
395 m2 a pozemku p. č. 387/4 (zahrada, zemědělský půdní fond) o výměře 72 m2 oba
k. ú. Cínovec za cenu 50 Kč/m2 za rok a s uzavřením nájemní smlouvy č. 169/2016 za účelem
zřízení zahrádky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s žadatelem Milanem
Stehlíkem, xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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

TO 169/16
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 182/2016/2217 na zajištění přístupu
na parkoviště MÚ na pozemku p.č. 851 k.ú. Dubí u Teplic
 821/29/2016
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 182/2016/2217 pro
pozemek p.č. 863/2 k.ú. Dubí u Teplic zapsaného na listu vlastnictví LV 2164 za účelem
umožnění přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 851 k.ú. Dubí u Teplic.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 - Různé
FO 44/16
Rozpočtové opatření č. 53/2016


822/29/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 53/2016 ve výši 5 tis. Kč – Finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč na
příspěvek na úhradu manipulačního poplatku spojeného se zaměstnáním dobrovolníka –
rodilého mluvčího ve školním roce 2016-2017 v ZŠ Dubí 1, 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 45/16
Smlouva o výpůjčce


823/29/2016

RM po projednání
schvaluje
smlouvu o výpůjčce s MŠ Cibuláček - do hodnoty budovy byl přidán ohřívač a zásobník teplé
užitkové vody – je součástí budovy. Pořizovací hodnota ve výši 69.780,- Kč byla připočtena
k hodnotě budovy.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, předkládá a zodpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
FO 46/16
Žádost o splátkový kalendář


824/29/2016

RM po projednání
souhlasí
s rozvržením celkového dluhu 42 000 Kč do pravidelných měsíčních splátek
po 2 500 Kč/měs., a to od měsíce srpna r. 2016.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, předkládá a zodpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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FO 47/16
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření


825/29/2016

RM po projednání
schvaluje
smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření se společností AGIS spol. s r.o., Most.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, předkládá a zodpovídá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

SÚ 2/16
Žádost o výjimku z vyhlášky o stavební uzávěře


826/29/2016

RM po projednání
uděluje
výjimku z vyhlášky o stavební uzávěře pro rekonstrukci restaurace Stará pošta dle žádosti.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracoval, odpovídá a předkládá: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Termín: ihned

SÚ 3/16
Žádost o výjimku z vyhlášky o stavební uzávěře


827/29/2016

RM po projednání
neuděluje
výjimku z vyhlášky o stavební uzávěře pro zřízení ubytovny v objektu společnosti
BUS.COM a.s. na pozemku p. č. 519/4 v k. ú. Dubí - Pozorka. Ubytovna bude sloužit
výhradně pro zaměstnance stavební společnosti po dobu max. 3 let.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracoval, odpovídá a předkládá: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Termín: ihned
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SD 8/16
Výstavba splaškové kanalizace Dubí – Běhánky - Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení
stavby – připojení nemovitosti na kanalizaci


828/29/2016

RM po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby – připojení nemovitosti na kanalizaci.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned

Ing. Petr Pípal
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller
místostarosta města Dubí
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