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Usnesení z 12. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 29. 6. 2016 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí
Složení komise


321/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Květuše Koritková
p. Petr Let
p. Harald Wunder
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Anna Gürtlerová
pí Iva Vašková
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Dodatečně předložené materiály:


322/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
3/FO 28/16 – Rozpočtové opatření č. 52/2016
4/star. 9/16 - Asociace českých keramických měst ACzCC
4/star. 10/16 - MAS CÍNOVECKO o. p. s. – žádost o poskytnutí zápůjčky na předfinancování
projektu „ Místní akční plán pro vzdělávání na území ORP Teplice“ – revokace usnesení
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Program 12. jednání ZM Dubí
 323/12/2016
Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Program jednání ZM v tomto znění:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Prodej pozemku p. č. 884/3 k. ú. Dubí u Teplic (TO 33/16)
Návrh odpisu pohledávky v částce 15 009 Kč s příslušenstvím, z důvodu úmrtí a nemajetnosti
pana Milana Novotného, nar. XXX, bytem XXX. Exekuční řízení pro vymožení pohledávky v
částce 15 009 Kč s příslušenstvím bylo zastaveno. (TO 34/16)
Plnění platebního rozkazu manželů Karla a Heleny Horových, bytem XXX o zaplacení částky
8 534 Kč s příslušenstvím (TO 35/16)
Návrh na podání exekuce na pana Jaroslava Korselta, bývalého nájemce městského bytu č. 1,
Sadová 153, Dubí 3. Pravomocným platebním rozkazem Okresního soudu v Teplicích byla
výše jmenovanému uložena povinnost uhradit na splátky částku 29 204,50 Kč spolu s
poplatkem z prodlení a náklady řízení, která však není ze strany žalovaného plněna.
(TO 36/16)
Návrh na odpis zastavených exekucí bývalých nájemců města Dubí, u kterých bylo soudním
exekutorem zjištěno, že nevlastní nemovitosti ani peněžní prostředky na účtech, nemají
žádnou mzdu, podíl v obchodních společnostech ani žádné movité věci.
Zastavení exekucí byla schválena Zastupitelstvem města Dubí usnesením: č. 355/18/2013 –
61 971 Kč s příslušenstvím, č. 381/19/2013 – 3 656 Kč a 17 499 Kč s příslušenstvím,
č. 439/21/2013 – 4 025 Kč s příslušenstvím, č. 475/23/2014 – 5 160 Kč (náklady řízení),
6 534 Kč (náklady řízení), 9 211 Kč (náklady řízení), č. 58/3/2015 – 29 595 Kč
s příslušenstvím, č. 59/3/2015 – 35 335 Kč s příslušenstvím, č. 124/5/2015 – 16 699,73 Kč a
25 085 Kč s příslušenstvím, č. 179/7/2015 – 5 025 Kč s příslušenstvím. (TO 37/16)
Návrh na podání exekuce na manžele Roberta a Irenu Adamcových, bytem XXX, kteří bydleli
v městském bytě, na adrese Sadová 153, Dubí 3 do 30. 9. 2014. Pravomocným rozsudkem
Okresního soudu v Teplicích, č. j. 127 C 60/2015-67 ze dne 20. 4. 2016, byla žalovaným
manželům uložena povinnost zaplatit částku 41 830 Kč s příslušenstvím (TO 38/16)
Uzavření smlouvy č.150/2016 s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. o úpravě
stávající infrastruktury (TO 39/16)
Základní škola v Dubí 1, Školní náměstí 177 – žádost o změnu v plánu schválených
jmenovitých oprav (TO 40/16)
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Prodej pozemků p. č. 611/1 a 612/4 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 41/16)
Prodej části pozemku p. č. 697/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 42/16)
Prodej části pozemku p. č. 204/1 k. ú. Dubí-Pozorka(TO 43/16)
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců
zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu (TO 44/16)
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu (TO 45/16)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 548 k. ú. Dubí-Pozorka(TO 46/16)
Žádost o zrušení předkupního práva k pozemkům p. č. 696/7, 697/5 a 698/18 k. ú. DubíBystřice (TO 47/16)
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(TO 48/16)
Prodej pozemku p. č. 330/28 k. ú. Běhánky (TO 49/16)
Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí služeb č. 171/2014 – Diakonie Broumov, sociální
družstvo (TO 50/16)
Směna pozemků v k. ú. Cínovec za pozemky v k.ú. Mstišov(TO 10/16)
3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 46/2016 (FO 21/16)
Rozpočtové opatření č. 47/2016 (FO 22/16)
Rozpočtové opatření č. 48/2016 (FO 23/16)
Rozpočtové opatření č. 49/2016 (FO 24/16)
Rozpočtové opatření č. 50/2016 (FO 26/16)
Rozpočtové opatření č. 51/2016 (FO 27/16)
4. Různé
Zápis č. 6 ze dne 20. 06. 2016 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2015 (FO 19/16)
Schválení účetní závěrky města Dubí za rok 2015 (FO 20/16)
Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB (FO 25/16)
Smlouva o dílo na akci „Dubí – Běhánky – výstavba splaškové kanalizace“ (SD 6/16)
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci
(SD 7/16)
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Návrh na změnu územního plánu (SÚ 6/16)
Návrh na změnu územního plánu (SÚ 7/16)
Podmíněně přípustné využití území (SÚ 8/16)
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení (OŠ 3/16)
Navýšení rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2016 (OŠ 4/16)
Rozdělení výtěžku ze vstupného a tomboly Základním školám v Dubí ve výši 49 090,00 Kč
dle návrhu (MKZ 6/16)
Zápis č. 13 ze dne 20. 06. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /21)

(celkový počet:

17 /21)

Kontrola usnesení
 324/12/2016
Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 33/16
Prodej pozemku p. č. 884/3 k. ú. Dubí u Teplic
 325/12/2016
Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 884/3 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 260 m2 k. ú. Dubí u Teplic
za odhadní cenu 22.440,- Kč (znalecký posudek č. 1146/81/16 ze dne 19. 06. 2016)
do spoluvlastnictví Michala a Miroslavy Beranových, XXX, Soni a Karla Krůtových, XXX,
Jiřího a Petry Slachových, XXX a Jaroslavy Šimkové, XXX.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 34/15
Návrh odpisu pohledávky v částce 15 009 Kč s příslušenstvím, z důvodu úmrtí a
nemajetnosti pana Milana Novotného, nar. XXX, bytem XXX. Exekuční řízení pro
vymožení pohledávky v částce 15 009 Kč s příslušenstvím bylo zastaveno.
 326/12/2016
Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s odpisem pohledávky v částce 15 009 Kč s příslušenstvím, z důvodu úmrtí pana Milana
Novotného, kdy z důvodu úmrtí a nemajetnosti jmenovaného bylo zastaveno exekuční řízení
pro vymožení výše uvedené pohledávky.
Pro: 17 proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Lenka Slámová, referent TO – správy majetku
Termín: ihned

2/TO 35/15
Plnění platebního rozkazu manželů Karla a Heleny Horových, bytem XXX o zaplacení
částky 8 534 Kč s příslušenstvím
 327/12/2016
Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s plněním platebního rozkazu manželů Karla a Heleny Horových, bytem XXX o zaplacení
částky 8 534 Kč s příslušenstvím.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Lenka Slámová, referent TO – správy majetku
Termín: ihned
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2/TO 36/15
Návrh na podání exekuce na pana Jaroslava Korselta, bývalého nájemce městského
bytu č. 1, Sadová 153, Dubí 3. Pravomocným platebním rozkazem Okresního soudu
v Teplicích byla výše jmenovanému uložena povinnost uhradit na splátky částku
29 204,50 Kč spolu s poplatkem z prodlení a náklady řízení, která však není ze strany
žalovaného plněna.


328/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s podáním exekuce o zaplacení částky 29 204,50 Kč s příslušenstvím na pana Jaroslava
Korselta.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Lenka Slámová, referent TO – správy majetku
Termín: ihned

2/TO 37/15
Návrh na odpis zastavených exekucí bývalých nájemců města Dubí, u kterých bylo
soudním exekutorem zjištěno, že nevlastní nemovitosti ani peněžní prostředky na
účtech, nemají žádnou mzdu, podíl v obchodních společnostech ani žádné movité věci.
Zastavení exekucí byla schválena Zastupitelstvem města Dubí usnesením: č. 355/18/2013
– 61 971 Kč s příslušenstvím, č. 381/19/2013 – 3 656 Kč a 17 499 Kč s příslušenstvím,
č. 439/21/2013 – 4 025 Kč s příslušenstvím, č. 475/23/2014 – 5 160 Kč (náklady řízení),
6 534 Kč (náklady řízení), 9 211 Kč (náklady řízení), č. 58/3/2015 – 29 595 Kč s
příslušenstvím, č. 59/3/2015 – 35 335 Kč s příslušenstvím, č. 124/5/2015 – 16 699,73 Kč a
25 085 Kč s příslušenstvím, č. 179/7/2015 – 5 025 Kč s příslušenstvím.


329/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s odpisem zastavených exekucí, schválených Zastupitelstvem města Dubí usnesením:
č. 355/18/2013 – 61 971 Kč s příslušenstvím, č. 381/19/2013 – 3 656 Kč a 17 499 Kč
s příslušenstvím, č. 439/21/2013 – 4 025 Kč s příslušenstvím, č. 475/23/2014 – 5 160 Kč
(náklady řízení), 6 534 Kč (náklady řízení), 9 211 Kč (náklady řízení), č. 58/3/2015 –
29 595 Kč s příslušenstvím, č. 59/3/2015 – 35 335 Kč s příslušenstvím, č. 124/5/2015 –
16 699,73 Kč a 25 085 Kč s příslušenstvím, č. 179/7/2015 – 5 025 Kč s příslušenstvím,
týkajících se bývalých nájemců města Dubí, u kterých bylo soudním exekutorem zjištěno, že
nevlastní nemovitosti ani peněžní prostředky na účtech, nemají žádnou mzdu, podíl
v obchodních společnostech ani žádné movité věci.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Lenka Slámová, referent TO – správy majetku
Termín: ihned
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2/TO 38/15
Návrh na podání exekuce na manžele Roberta a Irenu Adamcových, bytem XXX, kteří
bydleli v městském bytě, na adrese Sadová 153, Dubí 3 do 30.9.2014. Pravomocným
rozsudkem Okresního soudu v Teplicích, č.j. 127 C 60/2015-67 ze dne 20.4.2016, byla
žalovaným manželům uložena povinnost zaplatit částku 41 830 Kč s příslušenstvím.


330/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s podáním exekuce o zaplacení částky 41 830 Kč s příslušenstvím na manžele Roberta a Irenu
Adamcových, bytem XXX, kteří bydleli v městském bytě, na adrese Sadová 153, Dubí 3 do
30. 9. 2014.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Lenka Slámová, referent TO – správy majetku
Termín: ihned

2/TO 39/16
Uzavření smlouvy č.150/2016 s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. o úpravě
stávající infrastruktury


331/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy č.150/2016 s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. o úpravě
stávající infrastruktury z důvodu výstavby autobusového zálivu ve Střední ul. v Dubí 3.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 40/16
Základní škola v Dubí 1, Školní náměstí 177 – žádost o změnu v plánu schválených
jmenovitých oprav


332/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
se zrušením jmenovité akce „Úprava WC v budově ZŠ Dubí 1, Tovární 364“ s tím, že
schválené peníze na původní akci budou použity na rekonstrukci kabinetu v budově ZŠ
Dubí 1, Školní náměstí 177.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /21)

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

2/TO 41/16
Prodej pozemků p. č. 611/1 a 612/4 k. ú. Dubí-Bystřice


333/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
nepřijalo žádné usnesení, z důvodu nezájmu žadatelů o prodej pozemků p. č. 611/1 (trvalý
travní porost, zemědělský půdní fond) o výměře 1.484 m2 a p. č. 612/4 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 223 m2 oba k. ú. Dubí-Bystřice.
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 42/16
Prodej části pozemku p. č. 697/1 k. ú. Dubí-Bystřice


334/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 697/1 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené) o výměře 8 m2 k. ú. Dubí-Bystřice za odhadní cenu 810,- Kč (znalecký posudek
č. 1129/64/16/ ze dne 22. 05. 2016) Pavlu Luňáčkovi, bytem XXX (dle geometrického plánu
č. 78775/2016 ze dne 05. 02. 2016).
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 3

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /21)

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

2/TO 43/16
Prodej části pozemku p. č. 204/1 k. ú. Dubí-Pozorka


335/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 204/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 132 m2
k. ú. Dubí-Pozorka za odhadní cenu 19.390,- Kč (znalecký posudek č. 1130/65/16 ze dne
13. 06. 2016) společnosti Hoffi s.r.o., Tolstého 1219/40, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov (dle
geometrického plánu č. 652-1279/2014 ze dne 20. 11. 2014) s věcným břemenem přístupu
chůze na pozemek p. č. 202 k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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Usnesení z 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016

2/TO 44/16
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd
zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení
termínu


336/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd
zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací s Ivou Vaškovou, Školní
141, 417 03 Dubí.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /21)

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

2/TO 45/16
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu


337/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 s Ivou Vaškovou,
Školní 141, 417 03 Dubí.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

10

(celkový počet:

17 /21)

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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016

2/TO 46/16
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 548 k. ú. Dubí-Pozorka


338/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 548 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště)
o výměře 518 m2 k. ú. Dubí-Pozorka.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /21)

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

2/TO 47/16
Žádost o zrušení předkupního práva k pozemkům p. č. 696/7, 697/5 a 698/18 k. ú. DubíBystřice


339/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
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 ve vlastnictví Jiřího a
Heleny Nedvědových, bytem XXX.
Pro: 14

proti: 3

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

11

(celkový počet:

17 /21)

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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016

2/TO 48/16
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


340/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
podat žádost 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) schvaluje
podat žádost o 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, ve vlastnictví
ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
c) schvaluje
podat žádost 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: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /21)

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

2/TO 49/16
Prodej pozemku p. č. 330/28 k. ú. Běhánky


341/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 330/28 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 42 m2 k. ú. Běhánky za
odhadní cenu 6.280,- Kč (znalecký posudek č. 1145/80/16 ze dne 18. 06. 2016) do
spoluvlastnictví Štěpánu Kurtovi, bytem XXX, Jaroslavu a Jaroslavě Stichovým, bytem XXX.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

12

(celkový počet:

17 /21)

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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016

2/TO 50/16
Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí služeb č. 171/2014 – Diakonie Broumov,
sociální družstvo


342/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí služeb s Diakonií Broumov, sociálním
družstvem, Velká Ves, Broumov.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /21)

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

2/TO 51/16
Směna pozemků v k. ú. Cínovec za pozemky v k. ú. Mstišov


343/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
směnu pozemků ve vlastnictví města Dubí p.č. -13 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 491
m2, 64/2 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 105 m2, 64/3 trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond 3 977 m2, 69/3 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 307 m2,
135/2 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 544 m2, -138 zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště 799 m2, 621 ostatní plocha, jiná plocha 868 m2, 622/2 trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond 12 501 m2, 623 ostatní plocha, neplodná půda 1 169 m2, 624 ostatní
plocha, neplodná půda 79 m2, 625/1 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 31 922 m2,
625/2 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 20 000 m2, 628/1 ostatní plocha, neplodná
půda 7 892 m2, 632 ostatní plocha, neplodná půda 144 m2, 639/2 trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond 17 952 m2, 659 ostatní plocha, dobývací prostor 9 977 m2, 667 vodní
plocha, vodní nádrž umělá 14 848 m2, 668 ostatní plocha, neplodná půda 3 761 m2, 1194
ostatní plocha, neplodná půda 1 957 m2, -167 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 650 m2,
546 ostatní plocha, neplodná půda 322 m2, 550/5 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
53 328 m2, 550/6 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 4 700 m2, 393/1 trvalý travní
porost, zemědělský půdní fond 7 881m2, 393/2 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
2 398 m2, 393/3 ostatní plocha, zeleň 1 101 m2, 1255/33 ostatní plocha, jiná plocha 172 m2
vše k. ú. Cínovec za pozemky p. č. 453/1 orná půda, zemědělský půdní fond 41 588 m2
a 453/8 orná půda, zemědělský půdní fond 73 m2 oba k. ú. Mstišov ve vlastnictví HS Cínovec
s.r.o., Cínovec 89, 415 01 Cínovec IČ 482 93 954
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

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

17 /21)

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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3 / FO 21/16
Rozpočtové opatření č. 46/2016


344/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 46/2016 ve výši 393,82 tis. Kč – Odbor vnitřních věcí – úprava
rozpočtu týkající se pořízení nového dodávkového vozu SDH a jeho zařazení do investičního
majetku města
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2016.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17 /21)

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

3 / FO 22/16
Rozpočtové opatření č. 47/2016


345/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 47/2016 ve výši 720 tis. Kč - Přijatá neinvestiční dotace z Programu
prevence kriminality v roce 2016 na projekt „Dubí – Asistent prevence kriminality“
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2016.,
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Tomáš Pykal, velitel MěP Dubí
Termín: ihned
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17 /21)

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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016

3 / FO 23/16
Rozpočtové opatření č. 48/2016


346/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 48/2016 ve výši 23.953,16 tis. Kč - Navýšení rozpočtu ORJ 8 Dotace
na výdaje spojené s akcí „Dubí – Běhánky – výstavba splaškové kanalizace“
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2016.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Bc. Ladislava Hamrová, projektový manažer
Termín: ihned

3 / FO 24/16
Rozpočtové opatření č. 49/2016


347/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 49/2016 ve výši 719,15 tis. Kč - Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor
školství – navýšení příspěvku příspěvkovým organizacím města na pořízení zabezpečovacího
systému na budovy, ve kterých jsou příspěvkové organizace umístěny, včetně změny
závazných ukazatelů
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2016.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned

15

16 /21)

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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016

3 / FO 26/16
Rozpočtové opatření č. 50/2016


348/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 50/2016 ve výši 49,62 tis. Kč - Navýšení rozpočtu z důvodu předpisu
úroků z prodlení za dodatečná daňová přiznání k DPH Správy majetku města Dubí za roky
2013-2015.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2016.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

3 / FO 27/16
Rozpočtové opatření č. 51/2016


349/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 51/2016 ve výši 19,12 tis. Kč - Navýšení rozpočtu na úhradu
Platebního výměru č. 9/2016 od ROP Severozápad na odvod za porušení rozpočtové kázně –
odvod uložen za neoprávněné zahrnutí výdaje do žádosti o platbu k projektu „Město Dubí –
město lázeňství a porcelánu – centrum východního Krušnohoří“
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2016.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016

3 / FO 28/16
Rozpočtové opatření č. 52/2016


350/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 52/2016 ve výši 370 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 8 Dotace na
výdaje na autorský a technický dozor na akci „Dubí – Běhánky – výstavba splaškové
kanalizace“
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc červen 2016.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

K bodu č. 4 – Různé
Zápis č. 6 ze dne 20. 06. 2016 z jednání finančního výboru ZM Dubí


351/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 6 ze dne 20. 06. 2016 z jednání finančního výboru ZM
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Marcela Velcová, předsedkyně FV

17

(celkový počet:

16 /21)

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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016

4 / FO 19/16
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2015


352/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
Závěrečný účet města Dubí za rok 2015, jehož součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Dubí za rok 2015, s vyjádřením souhlasu s výhradami, na jejichž základě
budou přijata opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a
tato opatření společně se Závěrečným účtem města Dubí za rok 2015 zaslat do 15 dnů ode dne
schválení na Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor kontroly (§ 12 odst. 2 zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí).
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

4 / FO 20/16
Schválení účetní závěrky města Dubí za rok 2015


353/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
účetní závěrku města Dubí za rok 2015
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové zanést údaje o schválení účetní závěrky do výkazu Informace o
schválení nebo neschválení účetní závěrky za rok 2015.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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16 /21)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
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4 / FO 25/16
Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB


354/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
poskytnutí zápůjčky ze zvláštního účelového účtu, který slouží k poskytování zápůjček na
zvelebení obytných budov a jejich staveb na území města Dubí žadateli č. 1 a č. 2
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové uzavřít smlouvu o zápůjčce určenou na zvelebení obytných budov a
staveb žadateli č. 1 a č. 2.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned

4 / SD 6/16
Smlouva o dílo na akci „Dubí – Běhánky – výstavba splaškové kanalizace“


355/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Vodohospodářská stavební s.r.o., Černovická 4264, 430 03
Chomutov na akci „Dubí – Běhánky – výstavba splaškové kanalizace“ v celkové hodnotě
včetně DPH 23.953.160,00 Kč.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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(celkový počet:

16 /21)

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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016

4 / SD 7/16
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie na
Cínovci


356/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. revokuje
usnesení č. 83/3/2015 ze dne 23. 3. 2015
2. schvaluje
podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR – Program záchrany architektonického dědictví na
rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci dle zpracované projektové
dokumentace
3. schvaluje
finanční spoluúčast ve výši 15 % ze skutečně vynaložených nákladů.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

4 / SÚ 6/16
Návrh na změnu územního plánu


357/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
se změnou územního plánu, která spočívá ve změně tvaru zastavitelné plochy 1Z9.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 1

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

20

(celkový počet:

16 /21)

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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016
4 / SÚ 7/16

Návrh na změnu územního plánu


358/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
se změnou územního plánu, která spočívá ve vynětí areálu společnosti GLASSMECH spol.
s r.o., Ruská 262, Dubí-Pozorka z plochy bydlení a jeho zařazení do ploch smíšených
výrobních dle skutečného využití území.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4 / SÚ 8/16
Podmíněně přípustné využití území


359/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s umístěním areálu pro chov 2 koní na pozemku p. č. 160/1v k. ú. Dubí-Bystřice za těchto
podmínek:
-stavba areálu bude povolena jako stavba dočasná s dobou trvání dva roky
-při realizaci stavby není přípustné využití vlnitého plechu, igelitu a plachet
-všechny části staveb a ostatních konstrukcí budou napuštěny nebo ošetřeny nátěrem
-hnojiště bude umístěno na nepropustném podkladě a hnůj bude odvážen k likvidaci 1x týdně
-povrch přilehlé cyklotrasy nebude provozem areálu poškozován.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚ
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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(celkový počet:

16 /21)

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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016

4 / OŠ 3/16
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení


360/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání, v souladu s §33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
a) nesouhlasí
s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt osoby uvedené v
seznamu č. 1 užívající za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Ruská 161
b) nesouhlasí
s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt osoby uvedené v
seznamu č. 2 užívající za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Ruská 174
c) pověřuje
vedoucí odboru školství a sociálních věcí zajištěním zaslání vyjádření Úřadu práce k
jednotlivým žádostem.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned

22

16 /21)

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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016
4 / OŠ 4/16

Navýšení rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2016


361/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. souhlasí
s pořízením zabezpečovacího zařízení pro zřizované školy z rozpočtu města.
2. souhlasí
s navýšením rozpočtu na rok 2016 u těchto příspěvkových organizací:
MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE, o částku 76 264,56 Kč.
MATEŘSKÉ ŠKOLY CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE, o částku 79 296,49 Kč.
Mateřské školy U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236, o částku 59 553,53 Kč.
MATEŘSKÉ ŠKOLY MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 – MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE, o částku 45 394,37 Kč.
Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice, o částku 170 448,69 Kč.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE, o částku 196 171,61 Kč.
Základní umělecké škole, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvkové organizace, o částku
92 027,32 Kč.
3. schvaluje
výše uvedeným příspěvkovým organizacím změnu závazného ukazatele 2016 v odst. B),
bodě 4. „Dotace na investice“ ve smyslu povolení dotací na investice.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ
Termín: ihned
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(celkový počet:

16 /21)

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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016

4 / MKZ 6/16
Rozdělení výtěžku ze vstupného a tomboly Základním školám v Dubí ve výši 49 090,00
Kč dle návrhu


362/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozdělení finanční částky ve výši 49 090,00 Kč Mateřským školám, Základním školám a
Základní umělecké škole v Dubí – výtěžek z reprezentačního plesu a maškarních bálů
b) ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvy MŠ, ZŠ a ZUŠ o poskytnutí neinvestičních dotací a
následně předat FO k proplacení.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

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

Zápis č. 13 ze dne 20. 06. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM


363/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 13 ze dne 20. 06. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Mgr. Petra Doubková, předsedkyně KV
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(celkový počet:

16 /21)

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 12. jednání Zastupitelstva města Dubí

29. 6. 2016

4 / star. 9/16
Asociace českých keramických měst ACzCC


364/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
aby město Dubí bylo zakládajícím členem „Asociace českých keramických měst“ ACzCC za
podmínky vstupního poplatku 500 EUR + 10 centů za každého obyvatele města.
b) souhlasí
s předloženým návrhem stanov „Asociace českých keramických měst“.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16 /21)

Zpracoval a předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4 / star. 10/16
MAS CÍNOVECKO o. p. s. – žádost o poskytnutí zápůjčky na předfinancování projektu
„ Místní akční plán pro vzdělávání na území ORP Teplice“ – revokace usnesení


365/12/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
revokuje
usnesení číslo 199/7/2015 ze dne 18. 11. 2015.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16/21)

Zpracoval a předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

V Dubí dne 10. 2. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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