Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Usnesení ze 39. schůze Rady města Dubí

31. 01. 2017

Usnesení
ze 39. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 31. 01. 2017 na Městském úřadě v Dubí

Program schůze


1036/39/2017

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
- Dubské slavnosti – program
- Rozbor přestupků za rok 2016
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


1037/39/2017

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

proti: 0

zdržel: 0
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K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 / TO 5/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti do pozemku p. č. 120/1 k. ú. Dubí
u Teplic (TP_Dubí, Lidická, ppč. 117/10-nové OM)


1038/39/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP_Dubí, Lidická, ppč 117/10-nové OM) do pozemku p. č. 120/1
ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí u Teplic s tím, že nová přípojková skříň nebude
umístěna na pozemku p. č. 120/1 k. ú. Dubí u Teplic, 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. 16/2017/126. 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: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 2 / TO 6/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou oplocení pozemku p. č. 438
k. ú. Mstišov


1039/39/2017

RM po projednání
souhlasí
se stavbou oplocení z poplastovaného pletiva výšky 180 cm, včetně podhrabových desek
pozemku p. č. 438 k. ú. Mstišov (město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 89/2
a p. č. 447/1 k. ú. Mstišov) za předpokladu, že stavbou oplocení nebude narušeno stávající
odvodnění pozemků.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 / TO 7/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou oplocení pozemku p. č. 62/3
k. ú. Mstišov


1040/39/2017

RM po projednání
souhlasí
se stavbou oplocení z poplastovaného pletiva výšky 200 cm, včetně podhrabových desek
pozemku p. č. 62/3 k. ú. Mstišov (město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 61/1, 62/1
a p. č. 71 k. ú. Mstišov).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 2 / TO 8/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou RD na pozemcích p. č. 301/1
a p. č. 301/4 k. ú. Běhánky


1041/39/2017

RM po projednání
souhlasí
se stavbou rodinného domu na pozemcích p. č. 301/1 a p. č. 301/4 k. ú. Běhánky (město Dubí
sousedí se stavbou pozemky p. č. 120/1 k. ú. Dubí u Teplic a p. č. 284/1 k. ú. Běhánky oba
ostatní plocha, ostatní komunikace).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 / TO 9/17
Bezúplatný převod pozemku p. č. 408/4 k. ú. Dubí-Pozorka


1042/39/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 408/4 o výměře 119 m2 (ostatní plocha, jiná
plocha) k. ú. Dubí-Pozorka do vlastnictví Města Dubí od České republiky Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
b) schválit znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
č. 115/16/4120, včetně její doložky.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 2 / TO 10/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou oplocení pozemků p. č. 697/9
a p. č. 698/23 k. ú. Dubí-Bystřice


1043/39/2017

RM po projednání
souhlasí
se stavbou oplocení pozemků p. č. 697/9 a 698/23 k. ú. Dubí-Bystřice z drátěného plotu
s betonovou podezdívkou a v rohu oplocení s výstavbou zdi ze ztraceného bednění výšky
200 cm (město Dubí sousedí se stavbou pozemky p. č. 697/1, 698/1 k. ú. Dubí-Bystřice).
Pro: 4

proti: 2

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 / TO 13/17
Pronájem části pozemku p. č. 10/3 k. ú. Běhánky – dodatek č. 1 ke smlouvě č. 157/2012


1044/39/2017

RM po projednání
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 10/3 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 70 m 2
k. ú. Běhánky a s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 157/2012 za účelem zřízení
posezení u restaurace v ulici Sportovní 200/1 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
s žadatelem D. Rubešem, bytem XXX za cenu 5,- Kč/m2 za rok.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 2 / TO 14/17
Žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu TP_Dubí, Mstišov, Mírová 239-nové OM


1045/39/2017

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu č. 23/2016/127 (č. IV-12-4014677/VB/P003 TP_Dubí,
Mstišov, Mírová 239-nové OM) na pozemku p. č. 105/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
k.ú. Mstišov.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 / TO 15/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou dřevěného přístřešku
na pozemku p. č. 801 k. ú. Dubí u Teplic


1046/39/2017

RM po projednání
souhlasí
se stavbou dřevěného přístřešku pro osobní automobil na pozemku p. č. 801 k. ú. Dubí
u Teplic za předpokladu, že k přístupu bude využit stávající sjezd na místní komunikaci
na pozemku p. č. 771 k. ú. Dubí u Teplic (stavba sousední s pozemkem ve vlastnictví města
Dubí p. č. 771 k. ú. Dubí u Teplic).
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 2 / TO 17/17
Žádost o souhlas s umístěním vodoměrné šachty do pozemku p. č. 526 k. ú. DubíBystřice


1047/39/2017

RM po projednání
souhlasí
s umístěním vodoměrné šachty vodovodní přípojky k pozemku p. č. 526 k. ú. Dubí-Bystřice
do pozemku p. č. 531 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

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 / TO 18/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou RD, ČOV, oplocení na
pozemku p. č. 58/4 k. ú. Mstišov, souhlas s umístěním vodovodní přípojky do p. č. 416
k. ú. Mstišov a zřízení sjezdu na pozemek p. č. 416 k. ú. Mstišov


1048/39/2017

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou jednopodlažního rodinného domu, ČOV, oplocení s nadezdívkou z plotových
tvárnic a výplně z palubkových prken na pozemku p. č. 58/4 k. ú. Mstišov (město Dubí
sousedí se stavbou pozemkem p. č. 416 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Mstišov).
b) souhlasí
s umístěním vodovodní přípojky do pozemku p. č. 416 k. ú. Mstišov za podmínky,
že v případě stavebních úprav komunikace, si vlastník přípojky inženýrských sítí přeloží na
své náklady a to v souladu s vyjádřením Technického odboru k zásahům do místních
komunikací. Po dokončení stavby vlastník vodovodní a kanalizační přípojky požádá
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na základě skutečného zaměření.
Ocenění věcného břemene bude odpovídat ceně dle schváleného sazebníku.
c) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu č. 29/2017 na stavbu RD, ČOV, oplocení,
vodovodní přípojky
d) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p. č. 58/4 k. ú. Mstišov na pozemek
p. č. 416 k. ú. Mstišov, 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, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 2 / TO 19/17
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 387/3, 387/4 a část p. č. 1255/31 k. ú. Cínovec


1049/39/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 387/3 (trvalý travní porost) o výměře
395 m2, p. č. 387/4 (zahrada) o výměře 72 m2 a část pozemku 1255/31 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 225 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 / TO 20/17
Darovací smlouva – pozemek p. č. 280/2 k. ú. Dubí-Bystřice, místní komunikace, VO


1050/39/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
schválit Darovací smlouvu č. 30/2017 na převod pozemku p. č. 280/2 (trvalý trvaní porost,
zemědělský půdní fond) o výměře 587 m2 k. ú. Dubí-Bystřice, včetně místní komunikace
a veřejného osvětlení na pozemku p. č. 280/2 k. ú. Dubí–Bystřice do vlastnictví Města Dubí
od L.Bráblíka, bytem XXX a F. Zemana bytem XXX.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 2 / TO 21/17
Bezúplatný převod pozemků p. č. 451/4, 451/5 k. ú. Mstišov


1051/39/2017

RM po projednání
doporučuje ZM
a) schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 451/4 o výměře 459 m2 a p. č. 451/5 o výměře
457 m2 (oba ostatní plocha, jiná plocha) k. ú. Mstišov do vlastnictví Města Dubí od České
republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
b) schválit znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
č. 119/16/4120, včetně její doložky.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 / TO 22/17
Souhlas s umístěním inženýrských sítí na akci „Dubí - Dubská, Nerudův sad,
K. H. Máchy, Lesní – rekonstrukce vodovodu“


1052/39/2017

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (Dubí – Dubská, Nerudův sad, K. H., Máchy, Lesní – rekonstrukce
vodovodu) do pozemku p. č. 113/2 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Dubí u Teplic a
do pozemků p. č. 548/1, 561/1, 520 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 527 ostatní
plocha, silnice vše k. ú. Běhánky dle projektové dokumentace. Po dokončení stavby vlastník
vodovodu požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 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, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

RM 2 / TO 23/17
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou oplocení části pozemku
p. č. 696/1 k. ú. Novosedlice a zřízení sjezdu na pozemek p. č. 158/1 k. ú. Dubí-Bystřice


1053/39/2017

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou oplocení z betonových desek (prefabrikáty) výšky 200 cm na části pozemku
p. č. 696/1 k. ú. Novosedlice – dle GP pozemek p. č. 696/11 k. ú. Novosedlice (město Dubí
sousedí se stavbou pozemkem p. č. 158/1 k. ú. Dubí-Bystřice).
b) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojení sousedního pozemku p. č. 696/1 k. ú. Novosedlice – dle GP
pozemek p. č. 696/11 k. ú. Novosedlice na pozemek p. č. 158/1 k. ú. Dubí-Bystřice, a to
v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Různé
RM 3 / FO 7/17
Rozpočtové opatření č. 4/2017


1054/39/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2017 ve výši 221,50 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 3 Odbor
vnitřních věcí na splátky za rok 2017 za 2 hasičská auta, která byla pořízena na úvěr
v roce 2016
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc leden 2017.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 10. 02. 2017

RM 3 / FO 8/17
Smlouvy o výpůjčce ZŠ Dubí 1 a MŠ Dubánek


1055/39/2017

RM po projednání:
a) schvaluje
Smlouvu o výpůjčce ZŠ Dubí 1 a Smlouvu o výpůjčce MŠ Dubánek
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, připravit smlouvy k podpisu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: 10. 02. 2017
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RM 3 / MKZ 2/17
Program „Dubské slavnosti 2017“


1056/39/2017

RM po projednání:
schvaluje
předložený program „Dubské slavností 2017“.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned

RM 3 / OVV 2/17
Výroční zpráva MěÚ Dubí o poskytování informací, stížností a petice za rok 2016


1057/39/2017

RM po projednání
bere na vědomí
výroční zprávu MěÚ Dubí o poskytování informací, stížnosti a petice – za rok 2016.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Zpracovala: Miroslava Křížová, referent OVV
Termín: ihned

RM 3 / OVV 3/17
Rozbor přestupků za rok 2016


1058/39/2017

RM po projednání
bere na vědomí
rozbor přestupků za rok 2016.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Zpracovala: Andrea Horáková, přestupková agenda
Termín: ihned

RM 3 / OVV 5/17
Převod majetku do ZŠ Dubí 2
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1059/39/2017

RM po projednání
souhlasí
s převodem majetku č. DDHM 1368 a DDHM 1204 pořízeného v roce 1999 (stůl +
zásuvková skříňka) v celkové pořizovací hodnotě 7450,- Kč Základní škole Dubí 2.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá a zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Termín: ihned

RM 3 / STAR 33/17
METROPOL – anketa Osobnost roku 2016 Ústeckého kraje - revokace


1060/39/2017

RM po projednání
a) revokuje
usnesení č. 1035/38/2017 ze dne 10. 01. 2017
b) schvaluje
vydavatelství regionálních novin METROPOL finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč
z rozpočtu Městského kulturního zařízení.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí
Termín: ihned
RM 3 / STAR 34/17
Žádost o souhlas s užitím znaku města a využitím sportovní haly


1061/39/2017

RM po projednání
a) souhlasí
dle § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích s užitím znaku města Dubí na propagační
letáčky k volnočasovému turnaji ve florbale Sportovnímu klubu Dubí, z.s.
b) souhlasí
s bezúplatným zapůjčením sportovní haly na Rudolfce, Sportovní 200, Dubí 2 SK Dubí, z.s.
dne 28. 01. 2017, ve které se uskuteční „Volnočasový turnaj ve florbalu“.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí
Termín: ihned

RM 3 / STAR 35/17
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Festival dětí MŠ – MATEŘINKA


1062/39/2017

RM po projednání
schvaluje
příspěvek ve výši 5.000 Kč z fondu starosty města na konání akce – Festival dětí MŠ –
MATEŘINKA v Krušnohorském divadle dne 23. 2.2017.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí
Termín: ihned

RM 3 / SÚ 1/17
Žádost o výjimku ze stavební uzávěry


1063/39/2017

RM po projednání
uděluje
výjimku z obecně závazné vyhlášky č.3/1998 o vyhlášení stavební uzávěry, pro záměr
redukce počtu výdejních stojanů a výstavbu nového kiosku s občerstvením v areálu bývalé
ČSPHM Shell na Cínovci dle žádosti společnosti MZ ENGINEERS, s.r.o. Chomutov.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Předkládá a zpracoval: Jiří veselý, vedoucí SÚ
Termín: ihned

RM 3 / TAJ 1/17
Směrnice č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu


1064/39/2017

RM po projednání
schvaluje
Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Předkládá a zpracoval: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: 1. 2. 2017

Stránka 13 z 16

(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 ze 39. schůze Rady města Dubí

31. 01. 2017

RM 3 / TO 4/17
Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 174/2014 – mobilní buňky na Cínovci, SK Dubí


1065/39/2017

RM po projednání
a) souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 174/2014 o výpůjčce mobilních buněk Sportovnímu
klubu Dubí, z. s.
b) souhlasí
s odpisem 1 ks poškozené mobilní buňky na náklady Města Dubí.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 3 / TO 11/17
Žádost o prominutí penále


1066/39/2017

RM po projednání
souhlasí
s prominutím penále v částce 50 658 Kč, které bylo vyčísleno panu M. Havlíčkovi za dluh na
nájmu a vyúčtování služeb spojených s bydlením za byt XXX, částka 35 000 Kč může být
splacena formou splátek, v případě nesplacení sníženého penále vzniká povinnost uhradit
částku v plné výši původního penále 85 658,-Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 3 / TO 12/17
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Žádost o prominutí penále


1067/39/2017

RM po projednání
souhlasí
s prominutím penále v částce 21 751 Kč, které bylo vyčísleno za období od 1.2.2013 do
14.12.2016 paní K. Hübnerové za dluh na nájmu za nebytový prostor na adrese XXX, částka
10 000 Kč může být splacena formou splátek, v případě nesplacení sníženého penále vzniká
povinnost uhradit částku v plné výši původního penále 21 751 Kč.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

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

RM 3 / TO 16/17
Uzavření smluv č.26/2017 a 27/2017 s GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1,602 00 Brno


1068/39/2017

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smluv č.26/2017 a 27/2017 se společností GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1,
602 00 Brno.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala a odpovídá: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 / TO / 24/17
Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 393/5 k. ú. Cínovec


1069/39/2017

RM po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 393/5 (trvalý travní porost) o výměře 149 m2
k. ú. Cínovec.
Pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 6/7)

Zpracovala a odpovídá: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
V Dubí dne 31. 01. 2017

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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