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 33. schůze Rady města Dubí

18. 10. 2016

Usnesení
z 33. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 18. 10. 2016 na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


902/33/2016

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 – 1. varianta
4. Vyúčtování Dubských slavností
5. 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


903/33/2016

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

proti: 0

zdržel: 0
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
TO 211/16
Zveřejnění záměru prodat (pronajmout) část pozemku p. č. 303/3 (ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha) o výměře cca 60 m2 k. ú. Cínovec


904/33/2016

RM po projednání
a) nedoporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 303/3 (ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha) o výměře cca 60 m2 k. ú. Cínovec.
b) nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p. č. 303/3 (ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha) o výměře cca 60 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 212/16
Žádost o souhlas sousedního vlastníka nemovitostí se stavbou RD na pozemku p. č. 118/3
(budoucí p. č. 118/5) k. ú. Dubí u Teplic


905/33/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 118/3 (budoucí p. č. 118/5) 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 213/16
Žádost o souhlas sousedního vlastníka nemovitostí se stavbou RD, oplocení na
pozemcích p. č. 516/1 k. ú. Dubí u Teplic a p. č. 447/37 Mstišov a zřízení sjezdu na
pozemek p. č. 512 k. ú. Dubí u Teplic


906/33/2016

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 516/1 k. ú. Dubí u Teplic, včetně oplocení
pozemků p. č. 516/1 k. ú. Dubí u Teplic a p. č. 447/37 k. ú. Mstišov
b) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p. č. 516/1 k. ú. Dubí u Teplic přes
pozemek p. č. 516/7 k. ú. Dubí u Teplic na pozemek p. č. 512 k. ú. Dubí u Teplic, a to
v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
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 214/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (TP_unif. Ul. Dubská-Kolonie, I. etapa –
kVN) do pozemků p. č. 636 a p. č. 647/1 oba ostatní plocha, ostatní komunikace
k. ú. Dubí-Pozorka


907/33/2016

RM po projednání
souhlasí
s umístěním inženýrských sítí (TP_unif. Ul. Dubská – Kolonie, I. etapa - kVN) do pozemků
p. č. 636 a p. č. 647/1 oba ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí-Pozorka, 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-služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. 206/2016/120. Po dokončení stavby vlastník kabelu VN
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
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TO 215/16
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí (Dubí-přípojky V + K na p. p. č. 676/10)
do pozemků p. č. 686/8, 686/12, 680/3 a 676/11 k. ú. Dubí-Bystřice


908/33/2016

RM po projednání
nesouhlasí
s umístěním inženýrských sítí (Dubí-přípojky V+K na p. p. č. 676/10) do pozemků
p. č. 686/8, 686/12 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 680/3 (ostatní plocha, jiná
plocha), p. č. 676/11 (ostatní plocha, manipulační plocha) vše 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 216/16
Žádost o souhlas sousedního vlastníka nemovitostí se stavbou oplocení pozemků
p. č. 669/4 a p. č. 667 k. ú. Dubí u Teplic


909/33/2016

RM po projednání
souhlasí
se stavbou oplocení pozemků p. č. 669/4 a p. č. 667 k. ú. Dubí u Teplic za předpokladu,
že stavbou nebudou dotčeny kabely VO a stožáry VO budou veřejně přístupny. Na vedení VO
bude uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti.
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 217/16
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na
stavbu č. TP 006 076 „Mstišov-Prodloužení vodovodního řadu HDPE 90/8,2“


910/33/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. 207/2016/121 na pozemku p. č. 240/1 k. ú. Mstišov (stavba č. TP 006 076 „MstišovProdloužení vodovodního řadu HDPE 90/8,2).
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 218/16
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu „Dubí,
Mstišov, U Dvojhradí – vodovod pro 1 RD na p. p. č. 486/10“


911/33/2016

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 208/2016/2218 na pozemku
p. č. 240/1 k. ú. Mstišov (Dubí, Mstišov, U Dvojhradí – vodovod pro 1 RD na p. p. č. 486/10).
Pro: 6

proti: 0

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 219/16
Zveřejnění záměru směnit pozemek p. č. 534/1 (trvalý travní porost) o výměře 16.643 m2
k. ú. Dubí-Pozorka ve vlastnictví Města Dubí za pozemky p. č. 366 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 740 m2, p. č. 370 (trvalý travní porost) o výměře 1.299 m2, p. č. 381/1
o výměře 1.888 m2 a p. č. 407/1 o výměře 2.192 m2 (oba ostatní plocha, neplodná půda)
a p. č. 541 (trvalý travní porost) o výměře 6.044 m2 k. ú. Mstišov ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu


912/33/2016

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru směnit pozemek p. č. 534/1 (trvalý travní porost) o výměře
16.643 m2 k. ú. Dubí-Pozorka ve vlastnictví Města Dubí za pozemky p. č. 366 (ostatní plocha,
jiná plocha) o výměře 740 m2, p. č. 370 (trvalý travní porost) o výměře 1.299 m2, p. č. 381/1
o výměře 1.888 m2 a p. č. 407/1 o výměře 2.192 m2 (oba ostatní plocha, neplodná půda)
a p. č. 541 (trvalý travní porost) o výměře 6.044 m2 k. ú. Mstišov ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu.
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 220/16
Návrh na odkoupení pozemků p. č. 519/18 ostatní plocha, neplodná půda o výměře
423 m2 a p. č. 520 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 775 m 2 oba k. ú. DubíPozorka


913/33/2016

RM po projednání
a) doporučuje ZM
schválit podání žádosti na odkoupení pozemku p. č. 519/18 ostatní plocha, neplodná půda o
výměře 423 m2 k. ú. Dubí-Pozorka ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
b) doporučuje ZM
schválit podání žádosti na odkoupení pozemku p. č. 520 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 775 m2 k. ú. Dubí-Pozorka ve vlastnictví paní Evy Tkadlčíkové, 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 221/16
Zveřejnění záměru uzavřít trojstrannou smlouvu na nájem pozemků p. č. 665/7 o
výměře 186 m2, p. č. 665/8 o výměře 42 m2, p. č. 665/9 o výměře 1.083 m2, p. č. 665/10 o
výměře 67 m2 (vše ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 665/13 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 16 m2, p. č. 665/14 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 143 m2,
p. č. 665/15 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 38 m2 vše k. ú. Dubí-Bystřice a
p. č. 452/11 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 11 m2 k. ú. Dubí u Teplic


914/33/2016

RM po projednání:
schvaluje
zveřejnění záměru uzavřít trojstrannou smlouvu na nájem pozemků p. č. 665/7 o výměře
186 m2, p. č. 665/8 o výměře 42 m2, p. č. 665/9 o výměře 1.083 m2, p. č. 665/10 o výměře
67 m2 (vše ostatní plocha, neplodná půda), p. č. 665/13 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
16 m2, p. č. 665/14 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 143 m2, p. č. 665/15 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 38 m2 vše k. ú. Dubí-Bystřice a p. č. 452/11 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 11 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

K bodu č. 3 – Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 – 1. Varianta
FO 60/16
Informace o přípravě rozpočtu na rok 2017


915/33/2016

RM po projednání:
bere na vědomí
informaci o přípravě rozpočtu na rok 2017.
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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K bodu č. 4 – Vyúčtování Dubských slavností
MKZ 21/16
Vyúčtování Dubských slavností


916/33/2016

RM po projednání
bere na vědomí
předložené vyúčtování Dubských slavností 2016.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta města Dubí
Termín: ihned

K bodu č. 5 - Různé
FO 57/16
Rozpočtové opatření č. 64/2016


917/33/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 64/2016 ve výši 140 tis. Kč – Neinvestiční dotace na úhradu výdajů
souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned
FO 58/16
Rozpočtové opatření č. 65/2016


918/33/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 65/2016 - Úprava rozpočtu ORJ 4 Odbor školství – přesuny mezi
závaznými ukazateli bez vlivu na výši rozpočtu – přesuny v rozpočtu terénního pracovníka
ze mzdových položek na služby.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned
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FO 59/16
Rozpočtové opatření č. 66/2016


919/33/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 66/2016 ve výši 172 tis. Kč - Úprava rozpočtu ORJ 3 OVV – pojistná
událost – vytopení hasičských zbrojnic v Dubí – úprava příjmů i výdajů rozpočtu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala, odpovídá a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Projednáno s: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned

FO 61/16
Rozpočtové opatření č. 67/2016


920/33/2016

RM po projednání:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 67/2016 ve výši 118 tis. Kč - Úprava rozpočtu ORJ 2 Technický odbor –
pojistná událost – vytopení sklepů a kotelny v Lidovém domě Sadová 192.
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

FO 62/16
Návrh na soudní výkon rozhodnutí


921/33/2016

RM po projednání:
souhlasí
s podáním návrhu na soudní výkon rozhodnutí (exekuci) na základě platebního rozkazu
č. j. 120 C 36/2016-13.

Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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OVV 13/16
Termíny a doba konání sňatečných obřadů pro rok 2017


922/33/2016

RM po projednání
1. schvaluje
termíny a dobu konání sňatečných obřadů pro rok 2017 dle předloženého návrhu,
2. určuje
obřadní síň Městského úřadu Dubí jako úředně stanovené místo ke konání sňatečných obřadů.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala: Lenka Orgoňová, matrikářka
Předkládá: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned

OŠ 35/16
Přerušení činnosti školních družin v době prázdnin na školní rok 2016/2017
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


923/33/2016

RM po projednání
bere na vědomí
přerušení činnosti školních družin v době prázdnin na školní rok 2016/2017 dle předložené
tabulky u příspěvkové organizace: Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice a
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE.
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 36/16
Vyhlášení volného dne
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice


924/33/2016

RM po projednání
bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, důvod vyhlášení volného dne, a to dne 18. 11. 2016 pro žáky ZÁKLADNÍ
ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
a Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice.
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 37/16
Navýšení odpisových plánů na rok 2016


925/33/2016

RM po projednání
schvaluje
navýšení odpisových plánů na rok 2016:
u MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE o částku 2.648,- Kč
u Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice o částku 6.672,- 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
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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 z 33. schůze Rady města Dubí

18. 10. 2016

OŠ 38/16
Výroční zprávy o činnosti škol ve šk. roce 2015/2016
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


926/33/2016

RM po projednání
bere na vědomí
výroční zprávy o činnosti škol ve šk. roce 2015/2016.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá, zodpovídá a zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a
soc. věcí
Termín: ihned

OŠ 39/16
Podání informace
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE


927/33/2016

RM po projednání
bere na vědomí
informaci podanou paní ředitelkou Mgr. Soňou Kosovou ve věci nedostatečných prostor
v budově školy na adrese Tovární 110, Dubí 2.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá, zodpovídá a zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a
soc. věcí
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 33. schůze Rady města Dubí

18. 10. 2016

SD 13/16
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Komunitní
centrum Dubí“


928/33/2016

RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Komunitní centrum Dubí“, a to se spolkem Květina, z. s. a neziskovou organizací Člověk
v tísni.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá, zodpovídá a zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned

Star. 29/16
Žádost po poskytnutí dotace k tlakové kanalizaci majitelům nemovitosti č. p. 232, Dubí Běhánky


929/33/2016

RM po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města schválení dotace na projektování a vybudování tlakové přečerpávací
kanalizace majitelům nemovitosti č. p. 232, Dubí - Běhánky, Vladimíru Fuchsovi, Aleně
Fuchsové a Pavlíně Vaňkové, a to v celkové výši 20 000,00 Kč
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá, zodpovídá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned
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(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 33. schůze Rady města Dubí

18. 10. 2016

Star. 30/16
Žádost po poskytnutí dotace k tlakové kanalizaci majitelům nemovitosti č. p. 220/12,
Dubí - Běhánky


930/33/2016

RM po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města schválení dotace na projektování a vybudování tlakové přečerpávací
kanalizace majitelům nemovitosti č. p. 220/12, Dubí - Běhánky, Ing. Vítovi Střískovi a Ing.
Lindě Střískové, a to v celkové výši 20 000,00 Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá, zodpovídá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, správce dotací
Termín: ihned

V Dubí dne 18. 10. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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