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 10. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 01. 2020

Usnesení z 10. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 29. 01. 2020 od 18:00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise
•

240/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Anna Gürtlerová
pí Květuše Koritková
p. Tomáš Zíka
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Ilona Smítková
pí Helena Vengrynská
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Dodatečně předložené materiály:
•

241/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 5/20 – Prodej části pozemku p. č. 372 k. ú. Běhánky
4/MP 1/20 – Schválení spoluúčasti města na programu prevence kriminality
4/TO 6/20 – Dodatek č. 19 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu
4/TO 7/20 – Dodatek č. 16 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců
zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:
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Program 10. jednání ZM Dubí
•

242/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Program jednání ZM v tomto znění:

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 476/33 k. ú. Mstišov (TO 1/20)
Bezúplatný převod pozemku p. č. 901/10 k. ú. Dubí u Teplic (TO 2/20)
Odkoupení části pozemku p. č. 157 k. ú. Dubí u Teplic (TO 3/20)
Prodej pozemku p. č. 1178/11 k. ú. Cínovec (TO 4/20)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2020 (FO 1/20)
Rozpočtové opatření č. 6/2020 (FO 2/20)

4. Různé
Změna Směrnice SM 03/2007 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Dubí (TAJ 1/20)
Žádost Sportovního klubu Dubí o individuální dotaci z rozpočtu města Dubí ve výši 15 000,00 Kč
na částečné pokrytí nákladů „ DUBSKÁ VŠELIDOVA VESELICE SPORTOVCŮ“ 2020. (MKZ 1/20)
Žádost pana Tomáše Zíky o dotaci na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturně společenské
akce MDŽ – Ples (MKZ 2/20)
Žadatel: Mateřská škola, Hlávkova 1454, Teplice, zastoupena paní Mgr. Hanou Syblíkovou. Náklady
na společenské setkání – 19. ročník festivalu dětí z MŠ – MATEŘINKA 2020. (MKZ 3/20)
Žadatel: GYMNÁZIUM Jana Ámose Komenského Dubí, jednatelka Mgr. Jaroslava Turková. Maturitní ples
2020 - žádost o finanční částku ve výši 5 000,00 Kč na částečnou úhradu za pronájem sálu. (MKZ 4/20)
Poskytnutí neinvestiční podpory na základě výzvy Program rozvoje Ústeckého kraje „Podpora komunitního
života na venkově 2019“ projekt Adventní koncerty v Dubí. (MKZ 5/20)
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Dubí (OŠ 1/20)
Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM (OVV 1/20)
Pojmenování nových ulic – lokalita Barborka Sever (OVV 2/20)
Pojmenování nových ulic – lokalita Na Výsluní II (OVV 3/20)
Pojmenování nové ulice – lokalita nad Domem porcelánu (OVV 4/20)
Pojmenování nové ulice – lokalita Mstišov (OVV 5/20)
Zpráva o činnosti jednotky SDH Dubí za rok 2019 (OVV 6/20)
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:
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K bodu č. 1 – Kontrola usnesení
Kontrola usnesení
•

243/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 1/20
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 476/33 k. ú. Mstišov
•

244/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 476/33 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 105 m2 k. ú. Mstišov.
Pro: 11

proti: 1

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 2/20
Bezúplatný převod pozemku p. č. 901/10 k. ú. Dubí u Teplic
•

245/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) bezúplatný
převod
pozemku
p.
č.
901/10
(ostatní
plocha,
jiná
plocha)
o výměře 4 m2 k. ú. Dubí u Teplic do vlastnictví Města Dubí od České republiky Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových,
b) znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 232/19/4120, včetně její
doložky - číslo smlouvy Města Dubí 394/2019/1507.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 3/20

Odkoupení části pozemku p. č. 157 k. ú. Dubí u Teplic
•

246/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení části pozemku p. č. 157 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 241 m2 k. ú. Dubí u Teplic
(dle GP č. 1367-19075/2019 pozemek p. č. 157/2 k. ú. Dubí u Teplic) za dohodnutou kupní cenu 120.500,Kč od L. K., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 12/2020 za předpokladu, že na pozemku nebude
váznout žádné zástavní právo. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 4/20
Prodej pozemku p. č. 1178/11 k. ú. Cínovec
•

247/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1178/11 (ostatní plocha, silnice) o výměře 1.180 m2 k. ú. Cínovec
za dohodnutou kupní cenu 70.800,- Kč do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, IČ 70892156 a uzavření kupní smlouvy č. 13/2020. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 5/20
Prodej části pozemku p. č. 372 k. ú. Běhánky
•

248/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
prodej části pozemku p. č. 372 (trvalý travní porost) o výměře 2.500 m2 k. ú. Běhánky.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Konzultování s: JUDr. Pavel Mareček – právní zástupce města
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3/FO 1/20
Rozpočtové opatření č. 4/2020
•

249/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2020 ve výši 810.000,- Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor zasíťování pozemků pro 3 RD, včetně místní komunikace, ve Mstišově,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc leden/únor 2020.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned

3/FO 2/20
Rozpočtové opatření č. 6/2020
•

250/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2020 ve výši 120.500,- Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor –
odkoupení části pozemku p. č. 157 k. ú. Dubí u Teplic, dle geometrického plánu č. 1367-19075/2019 se jedná
o pozemek p. č. 157/2 o výměře 241 m2,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc leden 2020.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Konzultováno s: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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K bodu č. 4 – Různé
4/TAJ 1/20
Změna Směrnice SM 03/2007 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Dubí
•

251/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
změnu Směrnice SM 03/2007 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned

4/MKZ 1/20
Žádost Sportovního klubu Dubí o individuální dotaci z rozpočtu města Dubí ve výši 15 000,00 Kč na
částečné pokrytí nákladů „ DUBSKÁ VŠELIDOVA VESELICE SPORTOVCŮ“ 2020.
•

252/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
poskytnutí individuální dotace Sportovnímu klubu Dubí na částečné pokrytí výdajů Dubské všelidové
Veselice sportovců 2020 ve výši 15 000,00 Kč,
b) ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvu o poskytnutí individuální dotace SK Dubí k podpisu starostovi města
a následně předat FO k proplacení.
Pro: 13

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned
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4/MKZ 2/20
Žádost pana T. Z. o dotaci na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturně společenské
akce MDŽ – Ples
•

253/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
poskytnutí individuální dotace panu T. Z. na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturně
společenské akce MDŽ – Ples ve výši 20 000,00 Kč,
b) ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvu o poskytnutí individuální dotace panu T. Z. k podpisu starostovi města
a následně předat FO k proplacení.
Pro: 13

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned

4/MKZ 3/20
Žadatel: Mateřská škola, Hlávkova 1454, Teplice, zastoupena paní Mgr. Hanou Syblíkovou Náklady
na společenské setkání – 19. ročník festivalu dětí z MŠ – MATEŘINKA 2020.
•

254/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Dubí na společenské setkání čestných hostů a pedagogů
u příležitosti konání 19. ročníku oblastního kola festivalu dětí z mateřských škol MATEŘINKA 2020 ve výši
10 000,00 Kč,
b) ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvu o poskytnutí individuální dotace MŠ k podpisu starostovi města
a následně předat FO k proplacení.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned
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4/MKZ 4/20
Žadatel: GYMNÁZIUM Jana Ámose Komenského Dubí, jednatelka Mgr. Jaroslava Turková.
Maturitní ples 2020 - žádost o finanční částku ve výši 5 000,00 Kč na částečnou úhradu za pronájem
sálu.
•

255/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Dubí na společenskou akci Gymnázia Jana Ámose
Komenského v Dubí. Maturitní ples 2020 – částečná úhrada nákladů za pronájem sálu ve výši 5 000,00 Kč.
b) ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvu o poskytnutí individuální dotace Gymnázium JAK Dubí k podpisu
starostovi města a následně předat FO k proplacení.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned

4/MKZ 5/20
Poskytnutí neinvestiční podpory na základě výzvy Program rozvoje Ústeckého kraje „Podpora
komunitního života na venkově 2019“ projekt Adventní koncerty v Dubí.
•

256/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s poskytnutím neinvestiční podpory ve výši 48 025,00 Kč. „Podpora komunitního života na venkově 2019“
projekt Adventní koncerty v Dubí.
Pro: 13

proti: 1

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Anna Gürtlerová, vedoucí MKZ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Termín: ihned
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4/MP 1/20
Schválení spoluúčasti Města na programu prevence kriminality
•

257/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
spoluúčast Města Dubí ve výši 482.000,- Kč na projekt prevence kriminality ,, Dubí-asistent prevence
kriminality,,.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracoval: Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4/OŠ 1/20
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Dubí
•

258/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
vydání obecně závazné vyhlášky města Dubí č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Konzultováno s: Mgr. Martin Pech - MV ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy
Termín: ihned
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4 / OVV 1/20
Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM
•

259/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) stanovuje
svým neuvolněným členům za výkon funkce /dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků v aktuálním znění/ odměny za měsíc v následujících částkách
takto:
1/ místostarosta
35.000,- Kč
2/ člen rady
8.687,- Kč
3/ předseda výboru/komise
4.343,- Kč
4/ člen výboru/komise
3.619,- Kč
5/ člen ZM bez dalších funkcí
2.171,- Kč
Odměna bude poskytována s účinností ode dne 1.2.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena ZM bude odměna poskytována ode dne vzniku mandátu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn
odměn za výkon funkcí člena rady města a předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města a předsedy nebo
člena komise rady města.
b) rozhoduje
v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), § 84 odst.2v, o výši měsíčních odměn fyzickým
osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce člena výboru ZM takto:
měsíční odměna člena výboru 1.000,- Kč.
Pokud jsou členy výborů zaměstnanci Města Dubí, výše uvedené odměny se na ně nevztahují.
Vše výše uvedené s účinností od: 1. 2. 2020.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracoval a předkládá: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
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 10. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 01. 2020

4 / OVV 2/20
Pojmenování nových ulic – lokalita Barborka Sever
•

260/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, § 28, pojmenování nových ulic
dle přílohy č. 1 takto: ulice č. 1 – Na Barborce, ulice č. 2 – Pozorecká, ulice č. 3 – Nová. Současně dle § 30,
výše uvedeného zákona, provede Město označení této ulice na vlastní náklady a provede změny v Registru
územní identifikace adres a nemovitostí.
Pro: 12

proti: 1

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP
Termín: ihned

4 / OVV 3/20
Pojmenování nových ulic – lokalita Na Výsluní II
•

261/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, § 28, pojmenování nových ulic
dle přílohy č. 1 takto: ulice č. 1 – Spojovací, ulice č. 2 – Kaštanová, ulice č. 3 – Jilmová, ulice č. 4 – Javorová,
ulice č. 5 – Březová, ulice č. 6 - Jasanová. Současně dle § 30, výše uvedeného zákona, provede Město
označení této ulice na vlastní náklady a provede změny v Registru územní identifikace adres a nemovitostí.
Pro: 12

proti: 1

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP
Termín: ihned
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14 /17)

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 10. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 01. 2020

4 / OVV 4/20
Pojmenování nové ulice – lokalita nad Domem porcelánu
•

262/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, § 28, pojmenování nové ulice
vyznačené dle přílohy č. 1 takto: Mlýnská. Současně dle § 30, výše uvedeného zákona, provede Město
označení této ulice na vlastní náklady a provede změny v Registru územní identifikace adres a nemovitostí.
Pro: 12

proti: 1

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP
Termín: ihned

4 / OVV 5/20
Pojmenování nové ulice – lokalita Mstišov
•

263/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, § 28, pojmenování nové ulice
vyznačené dle přílohy č. 1 takto: Podkrušnohorská. Současně dle § 30, výše uvedeného zákona, provede
Město označení této ulice na vlastní náklady a provede změny v Registru územní identifikace adres
a nemovitostí.
Pro: 12

proti: 1

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP
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 10. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 01. 2020

4 / OVV 6/20
Zpráva o činnosti jednotky SDH Dubí za rok 2019
•

264/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti jednotky SDH Dubí za rok 2019 bez dalších opatření.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Robert Wegert, velitel SDH Dubí
Termín: ihned

4/TO 6/20
Dodatek č. 19 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu
•

265/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 s I. V., Školní 141, 417 03 Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

Stránka 13 z 14

14 /17)

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 10. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 01. 2020

4/TO 7/20
Dodatek č. 16 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců zařazených
do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu
•

266/10/2020

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců VPP
č.148/2013 s I. V., Školní 141, 417 03 Dubí.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala: Daniela Herinková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

V Dubí dne 29. 01. 2020

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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