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 28. schůze Rady města Dubí

14. 6. 2016

Usnesení
z 28. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 14. 6. 2016 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


763/28/2016

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


764/28/2016

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

proti: 0

zdržel: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 125/16
Návrh o zastavení exekučního řízení na pana Milana Novotného z důvodu úmrtí a odpis
pohledávky


765/28/2016

RM po projednání
a) bere na vědomí
zastavení exekučního řízení pana Milana Novotného z důvodu úmrtí
b) doporučuje ZM
odpis vymáhané částky 15 009 Kč s příslušenstvím z důvodu úmrtí.
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 126/16
Plnění platebního rozkazu manželů Karla a Heleny Horových


766/28/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
trvat na plnění platebního kalendáře manželů Karla a Heleny Horových o zaplacení částky
8 534 Kč s příslušenstvím.
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

TO 127/16
Návrh na podání exekuce na pana Jaroslava Korselta


767/28/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
podání exekuce o zaplacení částky 29 204,50 Kč s příslušenstvím na pana Jaroslava Korselta.
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

TO 128/16
Návrh na odpis zastavených exekucí


768/28/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
odepsat exekuce, které byly dle usnesení Zastupitelstvem města Dubí zastaveny.
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 129/16
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou „autodílny
UNIAUTOSERVIS – budova B, včetně umístění inženýrských sítí“ na pozemcích
p. č. 113 a 115 oba k. ú. Dubí-Bystřice a přesahem požárně nebezpečného prostoru


769/28/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou „autodílny UNIAUTOSERVIS – budova B, včetně umístění inženýrských sítí“ na
pozemcích p. č. 113 a 115 k. ú. Dubí-Bystřice a s přesahem požárně nebezpečného prostoru
na pozemek p. č. 155 k. ú. Drahůnky o 0,59 m. (město Dubí sousedí se stavbou pozemky
p. č. 155 a 156 oba ostatní plocha, ostatní komunikace 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 130/16
Žádost o prodloužení doby nájmu a odsouhlasení návrhu dodatku č. 6 k nájemní
smlouvě č. FO/6598 ze dne 3. 9. 1996 ve znění dodatku č. 1 – č. 5


770/28/2016

RM po projednání
1. nesouhlasí
s prodloužením doby nájmu dodatkem č. 6 k nájemní smlouvě č. FO/6598 ze dne 3. 9. 1996
ve znění dodatku č. 1 – č. 5., se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.
2. souhlasí
se zveřejněním prostoru o podlahové ploše 15 m2, vzniklého stavební úpravou v původním
prostoru nad místností zákristie v objektu kostela „Neposkvrněného početí Panny Marie“
v Dubí k pronájmu.
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 131/16
Žádost o souhlas sousedního vlastníka nemovitosti s rekonstrukcí RD – zřízení garáže na
pozemku p. č. 124 k. ú. Běhánky a přesah požárně nebezpečného prostoru


771/28/2016

RM po projednání
a) souhlasí
s rekonstrukcí RD - zřízení garáže na pozemku p. č. 124 k. ú. Běhánky
b) souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru přístavby prodejny na pozemek města Dubí
p. č. 125 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Běhánky o 3,520 m.
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 132/16
Žádost o souhlas s osazením 5 ks nadzemních hydrantů na území města Dubí


772/28/2016

RM po projednání
souhlasí
s osazením 5 ks nadzemních hydrantů pro prvotní zásah hasičských záchranných sborů na
pozemcích ve vlastnictví města Dubí p. č. 11 ostatní plocha, ostatní komunikace
k. ú. Běhánky, p. č. 698/14 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí-Bystřice, p. č. 905/4
ostatní plocha, zeleň k. ú. Dubí u Teplic, p. č. 202 ostatní plocha, zeleň k. ú. Dubí-Pozorka a
p. č. 123/4 ostatní plocha, zeleň k. ú. Mstišov Konečné umístění bude dle skutečného
zaměření stávající sítě.
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 133/16
Žádost o souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru prodejny potravin a
smíšeného zboží v domě Školní 111 - pozemek p. č. 153 k. ú. Mstišov


773/28/2016

RM po projednání
souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru prodejny potravin a smíšeného zboží v domě
Školní 111 na pozemek města Dubí p. č. 545/24 (ostatní plocha, silnice) k. ú. Mstišov
o 2,91 m.
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 134/16
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 355/1 (zahrada) o výměře cca
90 m2 k. ú. Běhánky


774/28/2016

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p. č. 355/1 (zahrada) o výměře cca 90 m 2
k. ú. Běhánky.
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 135/16
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 696/3 (ostatní plocha, neplodná
půda) o výměře cca 420 m2 k. ú. Dubí-Bystřice, popřípadě část pozemku p. č. 698/2
(ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 30 m2 k. ú. Dubí-Bystřice


775/28/2016

RM po projednání
a) nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p. č. 696/3 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 420 m2 k. ú. Dubí-Bystřice.
b) nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p. č. 698/2 (ostatní plocha, zeleň) o výměře
cca 30 m2 k. ú. Dubí-Bystřice
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 136/16
Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 387/3 (trvalý travní porost) o
výměře 395 m2 a pozemek p. č. 387/4 (zahrada) o výměře 72 m2 oba k. ú. Cínovec


776/28/2016

RM po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru pronajmout pozemek p. č. 387/3 (trvalý travní porost) o
výměře 395 m2 a pozemek p. č. 387/4 (zahrada) o výměře 72 m2 oba k. ú. Cínovec za
cenu 50,-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 137/16
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu „Vilová čtvrť
Sportovní k. ú. Běhánky – vodovodní a kanalizační řad“ a Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na stavbu „Vilová čtvrť Sportovní k. ú. Běhánky - plynovodní řad“


777/28/2016

RM po projednání
a) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 143/2016/2214 na pozemcích
p. č. 330/2, 330/16, 330/43 a 330/80 k. ú. Běhánky (stavba Vilová čtvrť Sportovní
k. ú. Běhánky – vodovodní a kanalizační řad).
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 144/2016/2215 na pozemcích
p. č. 330/2, 330/16, 330/43 a 330/80 k. ú. Běhánky (stavba Vilová čtvrť Sportovní
k. ú. Běhánky – plynovodní řad).
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 138/16
Nájemní smlouva č. 62/2016 na část pozemku p. č. 1255/31 k. ú. Cínovec – žádost o
užívání třetí osobou


778/28/2016

RM po projednání
nesouhlasí
s přenecháním užívání části pozemku p. č. 1255/31 o výměře 150 m2 k. ú. Cínovec dle
uzavřené smlouvy č. 62/2016 paní Lence Stehlíkové, bytem XXX.
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 139/16
Domovní řád pro užívání a udržování domů s byty, bytů a nebytových prostor v domech
v majetku města Dubí


779/28/2016

RM po projednání
souhlasí
s předloženým domovním řádem pro užívání a udržování domů s byty, bytů a nebytových
prostor v domech v majetku města Dubí a s jeho předáním nájemcům bytů.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

(celkový počet 6/7)

nehlasoval: 0

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

TO 140/16
Dohoda o vstupu na pozemky za účelem provádění geologických prací na pozemcích
p. č. 349/1, 376/1, 376/18, 393/1, 393/2 k. ú. Cínovec


780/28/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Dohody č. 148/2016 o vstupu na pozemky za účelem provádění geologických
prací (pozemky p. č. 349/1, 379/1, 376/18, 393/1 a 393/2 vše k. ú. Cínovec) za
cenu 50,- Kč/m2 + DPH.
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

8

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 28. schůze Rady města Dubí

14. 6. 2016

TO 141/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (Vodovodní přípojka k pozemku
p. č. 526 k. ú. Dubí-Bystřice) do pozemků p.č. 512 a p. č. 531 oba ostatní plocha, ostatní
komunikace k. ú. Dubí-Bystřice


781/28/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (Vodovodní přípojka k pozemku p. č. 526 k. ú. Dubí-Bystřice)
do pozemků p. č. 512 a 531 oba ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí-Bystřice, 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: 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 142/16
Žádost o zrušení předkupního práva k pozemkům p. č. 696/7 (ostatní plocha, neplodná
půda) o výměře 270 m2, p. č. 697/5 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené) o výměře 80 m2 a p. č. 698/18 (zahrada) o výměře 380 m2 k. ú. Dubí-Bystřice


782/28/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zrušení předkupního práva Města Dubí k pozemkům p. č. 696/7 (ostatní plocha,
neplodná půda) o výměře 270 m2, p. č. 697/5 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené
nebo upravené) o výměře 80 m2 a p. č. 698/18 (zahrada) o výměře 380 m2 k. ú. Dubí-Bystřice
ve vlastnictví Jiřího a Heleny Nedvědových, bytem XXX.
Pro: 4

proti: 2

zdržel: 0

(celkový počet 6/7)

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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TO 144/16
Návrh na podání exekuce na manžele Roberta a Irenu Adamcových


783/28/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit podání exekuce o zaplacení částky 41 830 Kč s příslušenstvím na manžele Roberta a
Irenu Adamcových, bytem XXX.
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

TO 145/16
Podání žádostí o bezúplatný převod pozemku p. č. 450/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře 312 m2 (Státní pozemkový úřad), pozemků p. č. 451/4 o výměře 459 m2 a
p. č. 451/5 o výměře 457 m2 (oba ostatní plocha, jiná plocha) (ÚZSVM) a podání žádosti
o odkoupení pozemku p. č. 452 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 1.428 m2
(St. statek Jeneč) vše k. ú. Mstišov


784/28/2016

RM po projednání
a) doporučuje ZM
souhlasit s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 450/1 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 312 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 pozemků p. č. 451/4 o výměře 459 m 2 a
p. č. 451/5 o výměře 457 m2 oba (ostatní plocha, jiná plocha) k. ú. Mstišov, ve vlastnictví ČR
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
c) doporučuje ZM
souhlasit s podáním žádosti o odkoupení pozemku p. č. 452 (ostatní plocha, manipulační
plocha) o výměře 1 428 m2 k. ú. Mstišov, ve vlastnictví ČR - Státní statek Jeneč s.p. v
likvidaci.
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 146/16
Souhlas s akcí – havarijní stav stávajících rozvodů SV, TUV a cirkulace v domě
Ruská 184, Dubí 3


785/28/2016

RM po projednání
souhlasí
s výměnou stávajících rozvodů SV, TUV a cirkulace v domě Ruská 184, Dubí 3.
Předpokládaná výše nákladů je 180 000 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
K bodu č. 3 – Různé
FO 39/16
Rozpočtové opatření č. 42/2016


786/28/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 42/2016 ve výši 159,33 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – zpracování projektové dokumentace – chodníky Ruská ul.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Zdeňka Mrvová, referent TO
Termín: ihned
FO 40/16
Smlouva o výpůjčce


787/28/2016

RM po projednání:
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce se ZŠ Dubí 2 - Do smlouvy byl přidán nově pořízený plynový varný
kotel, který byl zakoupen do školní jídelny ZŠ Dubí 2.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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FO 41/16
Rozpočtové opatření č. 43/2016


788/28/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 43/2016 ve výši 221 tis. Kč – Poskytnutí neinvestiční dotace na
program Podpora terénní práce ze státního rozpočtu na rok 2016.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
FO 42/16
Rozpočtové opatření č. 44/2016


789/28/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 44/2016 ve výši 275,94 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – rekonstrukce kanceláří starosty a tajemníka.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Zdeňka Mrvová, referent TO
Termín: ihned

FO 43/16
Rozpočtové opatření č. 45/2016


790/28/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 45/2016 ve výši 180 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický
odbor – vybudování nového vodovodního potrubí z důvodu havarijního stavu stávajícího
v obytném domě ul. Ruská 184.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
12

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 28. schůze Rady města Dubí

14. 6. 2016

OŠ 21/16
Žádost o souhlas s pořízením majetku


791/28/2016

RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VII., části A., odst. 1 a 2 zřizovací listiny ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2,
TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s pořízením vybavení
učebny fyziky školním výškově nastavitelným nábytkem v celkové částce 52.485,- Kč, tabule
Triptych do učebny výtvarné výchovy ve výši 25.000,- Kč a data projektoru s notebookem ve
výši 33.614,- 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

OŠ 22/16
Odměny ředitelům škol


792/28/2016

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí odměn ředitelům škol dle předloženého návrhu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a zodpovídá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned
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OŠ 23/16
Žádost o souhlas s pořízením majetku
MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


793/28/2016

RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VI., části A., odst. 1 a 2 zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY
MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3– MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s pořízením
herního prvku na zahradu školy v celkové částce 39.397,60 Kč.
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

OŠ 24/16
Informace o přerušení provozu mateřské školy
MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


794/28/2016

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ve dnech 16. 6. a 17. 6. 2016.
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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OŠ 25/16
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


795/28/2016

RM po projednání
souhlasí
v souladu s článkem VII., části B., odst. 1 b) zřizovací listiny ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2,
TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE s přijetím účelově
určeného finančního daru z projektu obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR
WOMEN - „Obědy pro děti“. Výše daru by měla činit 8.000,- Kč.
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

tajemník 3/16
Plán práce Rady města Dubí na 2. pololetí r. 2016


796/28/2016

RM po projednání
schvaluje
Plán práce Rady města Dubí na 2. pololetí r. 2016 dle předloženého návrhu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá a zpracoval: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: Dle časového harmonogramu

V Dubí dne 14. 6. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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