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 19. jednání Zastupitelstva města Dubí

15. 03. 2017

Usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 15. 03. 2017 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


485/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Mgr. Marie Struhová
p. Milan Pacner
p. Zdeněk Veřtat
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: p. Petr Let
pí Anna Gürtlerová
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18/21)

Dodatečně předložené materiály:


486/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2 / TO 14/17 – Podání žádosti o odkoupení části pozemku p. č. 392/18 k. ú. Dubí-Bystřice
2 / TO 15/17 – Odkoupení pozemků p. č. 447/2 a 448/12 k. ú. Mstišov
2 / TO 16/17 – Prodej části pozemku p. č. 1102/3 k. ú. Dubí u Teplic
2 / TO 17/17 – Revokace usnesení č. 448/16/2016 a nabídka bezúplatného převodu pozemků
k. ú. Mstišov – dopravní koridor
3 / FO 4/17 – Rozpočtové opatření č. 13/2017
3 / FO 5/17 – Rozpočtové opatření č. 14/2017
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:
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18/21)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
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Usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Dubí

15. 03. 2017

Program 19. jednání ZM Dubí


487/19/2017

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Bezúplatný převod pozemků p. č. 451/4, 451/5 k. ú. Mstišov z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových (TO 6/17)
Bezúplatný převod pozemku p. č. 408/4 k. ú. Dubí-Pozorka z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových (TO 7/17)
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 387/3, 387/4 a část p. č. 1255/31 k. ú. Cínovec (TO 8/17)
Prodej pozemků p. č. 373/1, 373/3 a 381/4 k. ú. Mstišov (TO 9/17)
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 457/1, 458/1, 459, 460 k. ú. Mstišov (TO 10/17)
Odkoupení pozemku p. č. 520 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 11/17)
Darovací smlouva – pozemek p. č. 280/2 k. ú. Dubí-Bystřice, místní komunikace, VO (TO 12/17)
Prodej částí pozemků p. č. 150/1, 158, 160/1 a 164 k. ú. Cínovec (TO 13/17)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 12/2017 (FO 3/17)

4. Různé
Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB (FO 2/17)
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení (OŠ 4/17)
Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových
mateřských škol zřízených Městem Dubí (OŠ 5/17)
Změna zřizovací listiny JSDH Dubí (OVV 7/17)
Demografická studie – externí zaměstnanec (OVV 8/17)
Podmíněně přípustné využití území (SÚ 1/17)
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2017 (MKZ 1/17)
Zápis č. 18 ze dne 20. 02. 2017 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:
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Kontrola usnesení


488/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18/21)

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 6/17
Bezúplatný převod pozemků p. č. 451/4, 451/5 k. ú. Mstišov z vlastnictví ČR-Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových


489/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
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) schvaluje
znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
č. 119/16/4120, včetně její doložky.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 7/17
Bezúplatný převod pozemku p. č. 408/4 k. ú. Dubí-Pozorka z vlastnictví ČR-Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových


490/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
bezúplatný převod pozemku p. č. 408/4 o výměře 119 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) k. ú. DubíPozorka do vlastnictví Města Dubí od České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
b) schvaluje
znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 115/16/4120, včetně její doložky.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

18/21)

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

2/TO 8/17
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 387/3, 387/4 a část p. č. 1255/31 k. ú. Cínovec


491/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
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 p. č. 1255/31 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
cca 225 m2 k. ú. Cínovec.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 9/17
Prodej pozemků p. č. 373/1, 373/3 a 381/4 k. ú. Mstišov


492/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemků p. č. 373/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 184 m2, p. č. 373/3 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 25 m2 a p. č. 381/4 (ostatní plocha, neplodná, půda) o výměře
1.249 m2 vše k. ú. Mstišov za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1272/21/17 celkem
109.570,- Kč do vlastnictví paní M. Pípalové, bytem XXX za podmínky, že pozemek p. č. 381/4
k. ú. Mstišov bude zastavěn veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou na bydlení. Návrh na vklad hradí
kupující.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 1

(celkový počet:

19/21)

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

2/TO 10/17
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 457/1, 458/1, 459, 460 k. ú. Mstišov


493/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 457/1 (zahrada) o výměře 1.019 m2, p. č. 458/1 (ostatní plocha,
manipulační plocha) o výměře 10.521 m2, p. č. 459 (zahrada) o výměře 1.588 m2 a p. č. 460 (ostatní
plocha, zeleň) o výměře 866 m2 vše k. ú. Mstišov.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 11/17
Odkoupení pozemku p. č. 520 k. ú. Dubí-Pozorka


494/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemku p. č. 520 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 775 m2 k. ú. Dubí-Pozorka
za cenu 77.500,- Kč od Ing. J. Lichtnegera, bytem XXX. Návrh na vklad uhradí město Dubí.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19/21)

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

2/TO 12/17
Darovací smlouva – pozemek p. č. 280/2 k. ú. Dubí-Bystřice, místní komunikace, VO


495/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
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 v hodnotě 117.635,- Kč, včetně místní komunikace
v hodnotě 1.773.575,- Kč a veřejného osvětlení na pozemku p. č. 280/2 k. ú. Dubí–Bystřice v hodnotě
54.347,- Kč do vlastnictví Města Dubí od L. Bráblíka, bytem XXX a F. Zemana bytem XXX. Návrh na
vklad uhradí dárce.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

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

Stránka 6 z 14

19/21)
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2/TO 13/17
Prodej částí pozemků p. č. 150/1, 158, 160/1 a 164 k. ú. Cínovec


496/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
prodej části pozemku p. č. 150/1 (trvalý travní porost) o výměře 1.383 m2,
části pozemku p. č. 158 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 53 m2, části pozemku p. č. 160/1
(trvalý travní porost) o výměře 97 m2 a část pozemku p. č. 164 (ostatní plocha, manipulační plocha) o
výměře 1.852 m2 vše k. ú. Cínovec dle GP č. 464-460/2016 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého
posudku č. 1257/6/17 celkem 544.023,- Kč do společného jmění manželů M. Komendanta a MUDr. I:
Kravets, bytem XXX. Návrh na vklad hradí kupující.
b) schvaluje
prodej části pozemku p. č. 158 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 278 m2 a části pozemku
p. č. 160/1 (trvalý travná porost) o výměře 1.228 m2 oba k. ú. Cínovec dle GP č. 464-460/2016 za kupní
cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1257/6/17 celkem 245.885,- Kč,- do společného jmění
manželů L. Stehlíka a D. Stehlíkové, bytem XXX. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19/21)

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

2/TO 14/17
Podání žádosti o odkoupení části pozemku p. č. 392/18 k. ú. Dubí-Bystřice


497/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
podat žádost o odkoupení části pozemku p. č. 392/18 (ostatní plocha, silnice) o výměře
18 m2 k. ú. Dubí-Bystřice, ve vlastnictví Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského
622/11, 16300 Praha-Řepy.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
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2/TO 15/17
Odkoupení pozemků p. č. 447/2 a 448/12 k. ú. Mstišov


498/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemků p. č. 447/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 448/12 (orná plocha)
o výměře 7.590 m2 oba k. ú. Mstišov za cenu 1.214.880,- Kč od Ing. R. Žďárského, bytem XXX. Návrh
na vklad uhradí město Dubí.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19/21)

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

2/TO 16/17
Prodej části pozemku p. č. 1102/3 k. ú. Dubí u Teplic


499/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1102/3 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 393 m2 k. ú. Dubí
u Teplic dle GP č. 1279-453/2016 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1280/29/17
celkem 100.420,- Kč do společného jmění manželů Z. a F. Netroufalovým, bytem XXX. Návrh na vklad
hradí kupující.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
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2/TO 17/17
Revokace usnesení č. 448/16/2016 a nabídka bezúplatného převodu pozemků k. ú. Mstišov –
dopravní koridor


500/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) revokuje
usnesení č. 448/16/2016 ze dne 21.12.2016
b) schvaluje
bezúplatný převod pozemku p. č. 22/2 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 254 m 2, části pozemku
p. č. 23/1 (orná půda) o výměře 548 m2 a 2 m2, části pozemku p. č. 25 díl „a“ (ostatní plocha, neplodná
půda) o výměře 164 m2, části pozemku p. č 26 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené) o výměře 11 m2, části pozemku p. č. 361/3 (orná půda) o výměře 111 m2, části pozemku p. č.
362/2 díl „b“ (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 69 m2, části pozemku p. č. 376 (vodní plocha,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 7 m2, části pozemku p. č. 377/3 díl „c“ (ostatní
plocha, neplodná půda) o výměře 4 m2, části pozemku p. č. 378/4 díl „d“ (orná půda) o výměře 2.179 m2
a části pozemku p. č. 378/8 díl „e“ (orná půda) o výměře 7 m2 vše k. ú. Mstišov od paní M. Pípalové,
bytem XXX
c) schvaluje
bezúplatný převod části pozemku p. č. 27 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 35 m2 k. ú. Mstišov
od manželů PhDr. J. Zemana a I. Zemanové, bytem XXX.
Pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 1

(celkový počet:

19/21)

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

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3/FO 3/17
Rozpočtové opatření č. 12/2017


501/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2017 ve výši 77.500,- Kč – odkoupení pozemku p. č. 520 k. ú. Dubí-Pozorka
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc březen 2017.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Předkládá a zpracovala: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
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3/FO 4/17
Rozpočtové opatření č. 13/2017


502/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 13/2017 ve výši 2.429,07 tis. Kč – Úprava rozpočtu ORJ 8 Projektová manažerka
– část dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost určené na financování projektu Města Dubí
„Šance pro každého“
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc březen 2017.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19/21)

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

3/FO 5/17
Rozpočtové opatření č. 14/2017


503/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 14/2017 ve výši 1.214.880,- Kč – odkoupení pozemků p. č. 447/2 a p. č. 448/12
k. ú Mstišov od Ing. R. Žďárského
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do
výkazu FIN 2-12M za měsíc březen 2017.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Předkládá a zpracovala: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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19 /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 19. jednání Zastupitelstva města Dubí

15. 03. 2017

K bodu č. 4 – Různé
4/FO 2/17
Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB


504/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
poskytnutí zápůjček 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: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19/21)

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

4 / OŠ 4/17
Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení


505/19/2017

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 161/57, Dubí 3,
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 174/45, Dubí 3,
c) pověřuje
vedoucí odboru školství a sociálních věcí zajištěním zaslání vyjádření Úřadu práce k jednotlivým
žádostem.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Termín: ihned
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19/21)

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 19. jednání Zastupitelstva města Dubí

15. 03. 2017

4 / OŠ 5/17
Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových
mateřských škol zřízených Městem Dubí


506/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
vydání Obecně závazné vyhlášky města Dubí č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských
škol zřízených Městem Dubí.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19/21)

Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Konzultováno s: Mgr. Martin Pech, vedoucí odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR
Termín: ihned

4 / OVV 7/17
Změna zřizovací listiny JSDH Dubí


507/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů města Dubí dle přiloženého návrhu.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Robert Wegert, velitel SDH Dubí
Termín: ihned
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19/21)

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 19. jednání Zastupitelstva města Dubí

15. 03. 2017

4 / OVV 8/17
Demografická studie – externí zaměstnanec


508/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s přijetím externího zaměstnance na dohodu o provedení práce pro zpracování aktualizace demografické
studie města Dubí.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19/21)

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: ihned

4 / SÚ 1/17
Podmíněně přípustné využití území


509/19/2017

Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s využitím pozemku p. č. 62/1 v k. ú. Mstišov pro pastvu 5 koní za podmínky, že na pozemku nebudou
vyjma elektrického ohradníku umístěny žádné další stavby.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracoval: Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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19/21)

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 19. jednání Zastupitelstva města Dubí

15. 03. 2017

4 / MKZ 1/17
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2017


510/19/2017

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
poskytnutí neinvestičních dotací dle předloženého návrhu
b) ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvy o poskytnutých neinvestičních dotací žadatelům a následně předat
FO k proplacení.
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19/21)

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

Zápis č. 18 ze dne 20. 02. 2017 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí


511/19/2017

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 18 ze dne 20. 02. 2017 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

19/21)

Předkládá: Mgr. Petra Doubková, předsedkyně KV

V Dubí dne 15. 03. 2017

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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