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 25. schůze Rady města Dubí

10. 03. 2020

Usnesení
z 25. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 10. 03. 2020 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


639/25/2020

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Neinvestiční dotace na rok 2020 (v oblasti kultury, sportu….)
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


640/25/2020

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

proti: 0

zdržel: 0

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 38/20
Žádost o souhlas sousedního vlastníka se stavbou ČOV na pozemku p. č. 801 k. ú. Dubí u Teplic


641/25/2020

RM po projednání
souhlasí
se stavbou čistírny odpadních vod na pozemku p. č. 801 k. ú. Dubí u Teplic pro rodinný dům v ulici
Pohraniční stráže 400/45. Město Dubí sousedí pozemky p. č. 771 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
a p. č. 782/1 (ostatní plocha, neplodná půda) 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
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RM 2 TO 39/20
Žádost o povolení vstupu na pozemky p. č. 452 a p. č. 453/1 k. ú. Mstišov


642/25/2020

RM po projednání
souhlasí
se vstupem na pozemky p. č. 452 (ostatní plocha, manipulační plocha) a p. č. 453/1 (orná půda)
k. ú. Mstišov za účelem průzkumu a následného zajištění hlavního důlního díla Agnes, evid. č. Geofondu
494 v období březen – prosinec 2020 za předpokladu, že ohlubňový poval bude vybudován pod zemí
s kontrolním otvorem ve skruži. Po dokončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
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 40/20
Žádost o povolení vstupu na pozemek p. č. 660/1 k. ú. Dubí-Bystřice


643/25/2020

RM po projednání
souhlasí
se vstupem na pozemek p. č. 660/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) k. ú. Dubí-Bystřice za účelem
průzkumu a následného zajištění hlavního důlního díla Rudolf, evid. č. Geofondu 3237 v období březen –
prosinec 2020 za předpokladu, že ohlubňový poval bude vybudován pod zemí s kontrolním otvorem
ve skruži. Pracemi nesmí být omezen přístup na sousední pozemky. Po dokončení prací budou dotčené
pozemky uvedeny do původního stavu.
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 41/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí – Kanalizační a vodovodní připojení na p. p. č. 232/1
k. ú. Cínovec


644/25/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Kanalizační a vodovodní propojení na p. p. č. 232/1 k. ú. Cínovec)
dle předložené situace do pozemků p. č. 232/8, p. č. 232/10 (oba trvalý travní porost), p. č. 1150/1,
p. č. 1158/4, p. č. 1158/17, p. č. 1167/2 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. Cínovec,
a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací a uzavření Dohody
o právu k provedení stavby č. 63/2020.
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 42/20
Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu, garáže, oplocení na pozemku p. č. 375/3 k. ú. DubíBystřice a zřízením sjezdu


645/25/2020

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu, garáže a s oplocením z KB bloku s dřevěnou výplní do výšky 1.50 m
na pozemku p. č. 375/3 k. ú. Dubí-Bystřice (stavba sousedí s pozemky Města Dubí p. č. 374 k. ú. DubíBystřice a p. č. 522 k. ú. Dubí-Pozorka),
b) souhlasí
s uzavřením dohody č. 64/2020 o způsobu provedení nezbytných úprav místní komunikace
a souvisejících pozemků, vyvolaných stavební činností uživatele a z důvodu mimořádné změny dopravního
významu (přístup přes pozemky p. č. 497/14, p. č. 503, p. č. 522 k. ú. Dubí-Pozorka a pozemek p. č. 374
k. ú. Dubí-Bystřice) s tím, že tato dohoda stanoví technické podmínky pro užívání a úpravu příjezdové
komunikace,
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 375/3 na pozemky p. č. 374 k. ú. Dubí-Bystřice a p. č. 522
k. ú. Dubí-Pozorka, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
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 43/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP_Dubí, Dvořákova čp. 160/6 “


646/25/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP_Dubí, Dvořákova čp. 160/6) dle předložené situace do pozemků p. č. 354/15
(ostatní plocha, dráha), p. č. 544/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p. č. 640/1 (ostatní plocha,
neplodná půda) vše k. ú. Dubí-Bystřice, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům
do místních komunikací a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. 67/2020/204. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného
sazebníku.
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 45/20
Prodloužení nájmu restaurace v budově Sokolovna, U Hřiště 356, Dubí 1


647/25/2020

RM po projednání
souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem restaurace v budově Sokolovna, U Hřiště 356, Dubí 1 panu
M. K., bytem XXX do 30. 6. 2020, pokud nebude již zahájena plánovaná demolice objektu. Nájemné by
bylo hrazeno dle stávajících smluvních podmínek, tedy v částce 10 000 Kč měsíčně.
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
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RM 2 TO 47/20
Žádost o souhlas s provedením hydroizolace domu Křižíkova 23/8


648/25/2020

RM po projednání
souhlasí
s provedením hydroizolace domu Křižíkova 23/8 Dubí a s provedením výkopových prací na pozemku
ve vlastnictví Města Dubí p. č. 1141/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí u Teplic, a to
v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních komunikací. Pracemi nesmí být
poškozeny podzemní zařízení v komunikaci.
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 48/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu „TP-Dubí, Na Výšině, zahrádky – nová OM “


649/25/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Na Výšině, zahrádky – nová OM) dle předložené situace do pozemků
p. č. 1026/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 1028/1 (zahrada) a p. č. 1028/8 (ostatní plocha,
neplodná půda) vše k. ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům
do místních komunikací a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. 70/2020/205. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně
dle schváleného sazebníku.
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 50/20
Souhlas s umístěním inženýrských sítí stavby „TP-Dubí, Na Výšině, ppč. 1026/2 nové OM“


650/25/2020

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Na Výšině, ppč. 1026/2 nové OM) dle předložené situace do pozemků
p. č. 1025/1 (trvalý travní porost), p. č. 1025/6 (trvalý travní porost), p. č. 1026/7 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) a 1028/1 (zahrada) vše k. ú. Dubí u Teplic, 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. Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
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 51/20
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu služebnosti na akci města
„Rekonstrukce VO, ulice Bezručova, Dubí 1“


651/25/2020

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu – služebnosti č. 71/2020/206 na pozemku
p. č. 1116/1 (vodní plocha, koryto vodního toku upravené nebo přirozené) k. ú. Dubí u Teplic zapsaného
na LV 1821 ve vlastnictví Povodí Ohře, s. p. se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988
(stavba Rekonstrukce VO, ulice Bezručova, 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 52/20
Dohoda o budoucím provozování vodohospodářské infrastruktury – Dubí, ul. Dlouhá – kanalizace pro
ZŠ, TP 006 103


652/25/2020

RM po projednání
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně související vodohospodářské infrastruktury o jejich vzájemných
právech a povinnostech a dohody o budoucím provozování vodohospodářské infrastruktury č. 72/2020
na akci Dubí, ul. Dlouhá – kanalizace pro ZŠ TP 0006 103.
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 53/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 356/1 k. ú. Dubí u Teplic


653/25/2020

RM po projednání
rozhodla
tento materiál neprojednávat, protože pozemek (p. č. 356/1 k. ú. Dubí u Teplic) je součástí veřejné zeleně.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

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

RM 2 TO 54/20
Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 447/12 k. ú. Mstišov


654/25/2020

RM po projednání
rozhodla
o odložení projednání tohoto materiálu (zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 447/12 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) k. ú. Mstišov).
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 55/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 698/2 k. ú. Dubí-Bystřice


655/25/2020

RM po projednání
nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 698/2 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 100 m2
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

RM 2 TO 56/20
Žádost o souhlas s akcí „Stavební úpravy a přístavba objektu na pozemku p. č. 353 k. ú. Dubí
u Teplic“ a přesah požárně nebezpečného prostoru na pozemek p. č. 356/2 k. ú. Dubí u Teplic


656/25/2020

RM po projednání
a) souhlasí
s akcí „Stavební úpravy a přístavba objektu na pozemku p. č. 353 k. ú. Dubí u Teplic“ dle přiložené situace
(Město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 355/1 zahrada a p. č. 356/2 ostatní plocha, zeleň oba
k. ú. Dubí u Teplic),
b) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru (Stavební úpravy a přístavba objektu na pozemku p. č. 353
k. ú. Dubí u Teplic) dle předložené situace na pozemek p. č. 356/2 (ostatní plocha, zeleň) k. ú. Dubí u
Teplic.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Různé

RM 3 OVV 10/20
Smlouva o spolupráci – Vysoká škola aplikované psychologie s.r.o.


657/25/2020

RM po projednání
bere na vědomí
uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti absolvování odborných stáži, praxí a exkurzí s Vysokou školou
aplikované psychologie, s.r.o., IČ: 27911568, se sídlem Karlštejnská 11/30, 158 00 Praha 5 – Jinonice.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

RM 3 FO 10/20
Rozpočtové opatření č. 12/2020


658/25/2020

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2020 ve výši 243,26 tis. Kč – na odměny členů ZM, včetně pojištění,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc březen 2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 03. 2020
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RM 3 FO 11/20
Rozpočtové opatření č. 13/2020


659/25/2020

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 13/2020 ve výši 240,56 tis. Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 - převod finančních
prostředků z účtu EKOKOM na výdajový účet města, ze kterého byly 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 březen 2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 03. 2020

RM 3 FO 12/20
Rozpočtové opatření č. 14/2020


660/25/2020

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 14/2020 ve výši 9,9 tis. Kč – finanční příspěvek pro ZŠ Dubí 2 na dopravu autobusem
pro děti ZŠ v rámci akce „Poznáváme historii naší české země“, včetně změny závazných ukazatelů,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc březen 2020.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 03. 2020
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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 25. schůze Rady města Dubí

10. 03. 2020

RM 3 TO 44/20
Výběrové řízení na zhotovitele akce – „Rekonstrukce 1. NP v DPS, Bílinská 141 v Dubí 3 – 2. ETAPA“


661/25/2020

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce 1.NP v DPS, Bílinská 141 v Dubí 3 - 2. ETAPA“, a to firmu
Roman Lang, Teplická 368, 417 04 Hrob - IČ 48315320, která podala nejnižší cenovou nabídku –
1.230.532,10 Kč vč. DPH.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 TO 46/20
Výběrové řízení na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení Žižkova ul.“


662/25/2020

RM po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení Žižkova ul.“, a to společnost TELKONT s. r. o.,
U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ 254 67 069, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši
601.798,56 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
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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 25. schůze Rady města Dubí

10. 03. 2020

RM 3 TO 49/20
Výběrové řízení na zhotovitele akce „Opravy výtluků na místních komunikacích ve městě Dubí v roce
2020“


663/25/2020

RM po projednání
rozhodla
o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Opravy výtluků na místních
komunikacích ve městě Dubí v roce 2020“.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Taťána Skokánková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 3 TO 57/20
Schválení uzavření Smlouvy č. 193/2020 o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu – služebnosti
mostu – parkoviště v ul. Tovární v Dubí 1


664/25/2020

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy č.193/2020 o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu – služebnosti mostu –
parkoviště v ul. Tovární v Dubí 1 (číslo smlouvy města Dubí 75/2020).
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
RM 3 OŠ 12/20
Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru


665/25/2020

RM po projednání
souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 3.000,- Kč od SK Dubí pro MŠ U Křemílka Dubí 2,
Rokosovského 236 na sportovní rozvoj školy.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent 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 25. schůze Rady města Dubí

10. 03. 2020

RM 3 OŠ 13/20
Stanovení podmínek pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání


666/25/2020

RM po projednání
bere na vědomí
termín a místo pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v těchto
mateřských školách:
MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3-MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

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

RM 3 OŠ 14/20
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2020 (poskytovatelé
sociálních služeb)


667/25/2020

RM po projednání
schvaluje
přidělení individuálních dotací pro rok 2020 dle předloženého návrhu.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá a zpracovala: 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 25. schůze Rady města Dubí

10. 03. 2020

RM 3 MKZ 10/20
Propagace města Dubí ve vlastivědném periodiku KRUŠNOHORSKÉ NOVINY


668/25/2020

RM po projednání
souhlasí
poskytnutím finančních prostředků Českojiřetínskému spolku – ve výši 50 000,00 Kč na částečné pokrytí
nákladů periodika Krušnohorské noviny v rámci propagace a reklamy města Dubí.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 5/5)

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Termín: ihned

RM 3 MKZ 11/20
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2020


669/25/2020

RM po projednání
a) schvaluje
poskytnutí individuálních neinvestičních dotací dle předloženého návrhu přílohy č. 1,
b) doporučuje ZM
schválit poskytnutí individuálních neinvestičních dotací dle předloženého návrhu přílohy č. 2.
Pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 5/5)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Termín: ihned

V Dubí dne 10. 03. 2020

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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