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 16. jednání Zastupitelstva města Dubí

21. 12. 2016

Usnesení z 16. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 21. 12. 2016 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Složení komise


434/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Mgr. Petra Doubková
p. Ing. Jiří Janeček
p. Tomáš Zíka
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: p. Bohuslav Janoušek
pí Květuše Koritková
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Dodatečně předložené materiály:


435/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2 / TO 101/16 - Prodej pozemků p. č. 419, 426/1, 428 k. ú. Mstišov
2 / TO 102/16 - Prodej částí pozemků p. č. 334/4 k. ú. Běhánky
2 / TO 103/16 – Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení
termínu
3 / FO 38/16 – Rozpočtové opatření č. 78/2016
Zápis č. 17 ze dne 19. 12. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0
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Program 16. jednání ZM Dubí


436/16/2016

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Návrh na odpis zastavené exekuce Renáty Kandrové a Michala Kandry (TO 88/16)
Odkoupení pozemků p. č. 5 a p. č. 10/2 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 89/16)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 214/1a část pozemku p. č. 478/1 k. ú. Mstišov
(TO 90/16)
Prodej části pozemku p. č. 1173 k. ú. Cínovec (TO 91/16)
Prodej pozemků p. č. 537/3 a p. č. 537/4 k. ú. Cínovec (TO 92/16)
Prodej pozemku p. č. 629/3 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 93/16)
Prodej pozemku st. p. č. 58 a část pozemku p. č. 260 k. ú. Cínovec (TO 94/16)
Prodej části pozemku p. č. 272/2 k. ú. Drahůnky (TO 95/16)
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 676/11 a p. č. 680/3 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 96/16)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1102/3 k. ú. Dubí u Teplic (TO 97/16)
Nabídka bezúplatného převodu pozemků k. ú. Mstišov – dopravní koridor (TO 98/16)
Bezúplatný převod pozemku p. č 450/1 k. ú. Mstišov a pozemku p. č. 602/3 k. ú. DubíBystřice
(TO 99/16)
Návrh na odkoupení pozemků p. č. 243, 273/4, 634/24 a p. č. 634/11 k. ú. Dubí-Bystřice (TO
100/16)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 76/2016 (FO 35/16)
Rozpočtové opatření č. 77/2016 (FO 36/16)
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4. Různé
Zápis č. 8 ze dne 28. 11. 2016 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Návrh rozpočtu na rok 2017 (FO 33/16)
Zřizovací listiny příspěvkových organizací (FO 34/16)
Návrh obecně závazné vyhlášky o omezení provozování některých hazardních her (FO 37/16)
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok
2017
(OŠ 8/16)
Žádost Sportovního klubu Dubí,z.s. o individuální dotaci z rozpočtu města Dubí ve výši
20 000,00 Kč na částečné pokrytí výdajů „ Dubské všelidové veselice sportovců“ (MKZ 7/16)
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

(celkový počet:

17/21)

Kontrola usnesení


437/16/2016

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 88/16
Návrh na odpis zastavené exekuce Renáty Kandrové a Michala Kandry


438/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s odpisem zastavené exekuce v částce 5 025 Kč Renáty Kandrové a Michala Kandry.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Lenka Slámová, referent TO – správy majetku
Termín: ihned
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2/TO 89/16
Odkoupení pozemků p. č. 5 a p. č. 10/2 k. ú. Dubí-Bystřice


439/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odkoupení pozemků p. č. 5 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře
2.887 m2 a p. č. 10/2 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 167 m2 oba k. ú. DubíBystřice za cenu 1.310.000,- Kč od společnosti GRATSY s r. o, Josefská 474, 417 31
Novosedlice, IČ 02990610. Návrh na vklad uhradí Město Dubí.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

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

2/TO 90/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 214/1 a část pozemku p. č. 478/1 k. ú.
Mstišov


440/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 214/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 35 m2 a část pozemku p. č. 478/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře
cca 10 m2 oba k. ú. Mstišov.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 91/16
Prodej části pozemku p. č. 1173 k. ú. Cínovec


441/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1173 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 99 m2
(ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec za odhadní cenu 17.870,- Kč (znalecký
posudek č. 1237/172/16) do spoluvlastnictví manželům XXX Novotných, bytem XXX. Návrh
na vklad hradí kupující.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

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

2/TO 92/16
Prodej pozemků p. č. 537/3 a p. č. 537/4 k. ú. Cínovec


442/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemků p. č. 537/3 o výměře 192 m2 a p. č. 537/4 o výměře 24 m2 (oba trvalý travní
porost) k. ú. Cínovec za odhadní cenu 39.000,- Kč (znalecký posudek č. 1236/171/16) do
spoluvlastnictví manželům XXX Šlemerovým, bytem XXX. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 93/16
Prodej pozemku p. č. 629/3 k. ú. Dubí-Pozorka


443/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 629/3 o výměře 11.776 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha)
k. ú. Dubí-Pozorka za odhadní cenu 920.150,- Kč (znalecký posudek č. 1244/179/16)
do vlastnictví společnosti AmiCom Teplice s.r.o., Revoluční 666, 415 01 Teplice,
IČ 61325546. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

16/21)

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

2/TO 94/16
Prodej pozemku st. p. č. 58 a část pozemku p. č. 260 k. ú. Cínovec


444/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 58 o výměře 287 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a části pozemku
p. č. 260 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 876 m2 (dle geometrického plánu
č. 465-461/2016) oba k. ú. Cínovec za odhadní cenu 177.910,- Kč (znalecký posudek
č. 1238/173/16) do vlastnictví panu XXX Hadupyakovi, bytem XXX. Návrh na vklad a
náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí kupující.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 95/16
Prodej části pozemku p. č. 272/2 k. ú. Drahůnky


445/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 272/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1.000 m2 (dle
geometrického plánu č. 227-454/2016) k. ú. Drahůnky za odhadní cenu 323.400,- Kč
(znalecký posudek č. 1243/178/16) do vlastnictví panu XXX Paťhovi, bytem XXX za
podmínky, že kupující zajistí na své náklady zatrubnění potoka a prodloužení komunikace.
Návrh na vklad a náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí kupující.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

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

2/TO 96/16
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 676/11a p. č. 680/3 k. ú. Dubí-Bystřice


446/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 676/11 (ostatní plocha, manipulační plocha)
o výměře 579 m2 a pozemek p. č. 680/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 42 m2 oba
k. ú. Dubí-Bystřice.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Konzultováno s: JUDr. Mareček
Termín: ihned
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2/TO 97/16
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1102/3 k. ú. Dubí u Teplic


447/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1102/3 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 393 m2
k. ú. Dubí u Teplic.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

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

2/TO 98/16
Nabídka bezúplatného převodu pozemků k. ú. Mstišov – dopravní koridor


448/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
bezúplatný převod části pozemku p. č. 378/4 o výměře 2.345 m2 k. ú. Mstišov od HS Cínovec
s.r.o., Cínovec 89, 417 01 Dubí
b) schvaluje
bezúplatný převod části pozemku p. č. 23/1 (orná půda) o výměře 838 m2, pozemku
p. č. 22/2 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 254 m2, části pozemku p. č. 23/1 díl „e“
(orná půda) o výměře 70 m2, části pozemku p. č. 25 díl „f“ (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře 193 m2, části pozemku p. č. 361/3 díl „a“ (orná půda) o výměře 33 m2, části
pozemku p. č. 362/2 díl „b“ (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 93 m2, části pozemku p.
č. 377/3 díl „c“ (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 25 m2, části pozemku p. č. 378/8 díl
„d“ (orná půda) o výměře 27 m2 a části pozemku p. č. 376 o výměře 27 m2 vše k. ú. Mstišov
od paní XXX Pípalové, bytem XXX.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 99/16
Bezúplatný převod pozemku p. č 450/1 k. ú. Mstišov a pozemku p. č. 602/3 k. ú. DubíBystřice


449/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p. č. 450/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 312 m 2 k. ú.
Mstišov a pozemku p. č. 602/3 (orná půda) o výměře 62 m2 k. ú Dubí-Bystřice od ČR Státního pozemkového úřadu.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

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

2/TO 100/16
Návrh na odkoupení pozemků p. č. 243, 273/4, 634/24 a p. č. 634/11 k. ú. Dubí-Bystřice


450/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
podat žádost o odkoupení pozemků p. č. 243 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
869 m2, p. č. 273/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 31 m2 a p. č. 634/24
(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 94 m2 vše k. ú. Dubí-Bystřice, ve vlastnictví ČR Státní
statek Jeneč s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy
b) schvaluje
podat žádost o odkoupení pozemku p. č. 634/11 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
759 m2, ve vlastnictví Brnospol, s.r.o. Vinohradská 1247/86, 618 00 Brno – Černovice.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2/TO 101/16

Prodej pozemků p. č. 419, 426/1, 428 k. ú. Mstišov


451/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemků p. č. 419 o výměře 1.675 m2, 426/1 o výměře 3.012 m2 (oba ostatní plocha,
neplodná půda) a p. č. 428 o výměře 268 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha)
k. ú. Mstišov za odhadní cenu 729.220,- Kč (znalecký posudek č. 1234/169/16) do
spoluvlastnictví manželům XXX Bromovým, bytem XXX za podmínky, že pozemek p. č.
419 k. ú. Mstišov bude zastavěn veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou na bydlení. Návrh
na vklad hradí kupující.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
2/TO 102/16
Prodej částí pozemků p. č. 334/4 k. ú. Běhánky


452/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
prodej části pozemku p. č. 334/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 165 m2 (dle GP
č. 497-439/2016) k. ú. Běhánky za odhadní cenu 34.844,- Kč (znalecký posudek
č. 1220/155/16) do spoluvlastnictví manželům XXX Pechovým, bytem XXX. Návrh na vklad
hradí kupující.
b) schvaluje
prodej části pozemku p. č. 334/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 67 m2 (dle GP
č. 497-439/2016) k. ú. Běhánky za odhadní cenu 14.149,- Kč (znalecký posudek
č. 1220/155/16) do vlastnictví XXX Fleischerovi, bytem XXX. Návrh na vklad hradí kupující.
c) schvaluje
prodej části pozemku p. č. 334/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 41 m2 (dle GP
č. 497-439/2016) k. ú. Běhánky za odhadní cenu 8.658,- Kč (znalecký posudek
č. 1220/155/16) do spoluvlastnictví manželům XXX Veselým, bytem XXX. Návrh na vklad
hradí kupující.
d) schvaluje
prodej části pozemku p. č. 334/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 398 m2 (dle GP
č. 497-439/2016) k. ú. Běhánky za odhadní cenu 84.049,- Kč (znalecký posudek
č. 1220/155/16) do vlastnictví Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu č. 1 Dubí
Lidická, Unčínská 1509/3, Trnovany, 415 01 Teplice IČ 75131218. Návrh na vklad hradí
kupující.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Zpracoval: Alena Matějková, referent TO
Termín: ihned
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2 / TO 103/16
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu


453/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 s Ivou Vaškovou,
Školní 141, 417 03 Dubí.
Pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 1

(celkový počet:

17/21)

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

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3 / FO 35/16
Rozpočtové opatření č. 76/2016


454/16/2016

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 76/2016 ve výši 5,6 tis. Kč – Úprava rozpočtu ORJ 3 Odbor vnitřních
věcí – přijatá účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2016
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc prosinec 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 36/16
Rozpočtové opatření č. 77/2016
Tento materiál byl předkladatelem stažen z projednávání.
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3 / FO 38/16
Rozpočtové opatření č. 78/2016


455/16/2016

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 78/2016 ve výši 3.993 tis. Kč – Přijatá dotace od MZE na akci
„Výstavba splaškové kanalizace Dubí-Běhánky.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové
opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc prosinec 2016.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

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

K bodu č. 4 – Různé
Zápis č. 8 ze dne 28. 11. 2016 z jednání finančního výboru ZM Dubí


456/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 8 ze dne 28. 11. 2016 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Předkládá: Ing. Marcela Velcová, předsedkyně FV
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4 / FO 33/16
Návrh rozpočtu na rok 2017


457/16/2016

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
schvaluje navýšení rozpočtu technického odboru na rok 2017 o částku 1.310 tis. Kč (odkup
pozemků p. č. 5 a p. č. 10/2 k. ú. Bystřice od společnosti Gratsy s. r. o., Josefská 474, 417 31
Novosedlice) a zároveň schvaluje schodkový rozpočet města Dubí na rok 2017, ve výši
příjmů 130.263 tis. Kč, výdajů 139.310 tis. Kč a financování 9.047 tis. Kč, přičemž schodek
bude krytý uspořenými finančními prostředky z minulých let.
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, provést rozpis rozpočtu.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

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

4 / FO 34/16
Zřizovací listiny příspěvkových organizací


458/16/2016

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
zřizovací listiny příspěvkových organizací města ZŠ Dubí 2, ZUŠ Dubí, MŠ Mstišov, MŠ
Dubánek, MŠ Cibuláček a MŠ U Křemílka
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, připravit Zřizovací listiny k podpisu.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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4 / FO 37/16
Návrh obecně závazné vyhlášky o omezení provozování některých hazardních her


459/16/2016

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
schvaluje obecně závaznou vyhlášku o omezení provozování některých hazardních her.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Ministerstvo vnitra ČR
Termín: ihned

4 / OŠ 8/16
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na
rok 2017


460/16/2016

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou
Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2017 mezi městem Dubí a Pampeliškou, o.p.s., Ústecká 318, 403
23 Velké Březno, a to na dobu určitou do 31. 12. 2017. Dotace bude poskytnuta ve výši 190
000,- Kč.
2. pověřuje
místostarostu města Dubí PhDr. Jiřího Šillera podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na mzdu
pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2017.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

Zpracovala: Eva Rigová, referent OŠ a soc. věcí
Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Termín: ihned
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4 / MKZ 7/16
Žádost Sportovního klubu Dubí, z .s. o individuální dotaci z rozpočtu města Dubí ve výši
20 000,00 Kč na částečné pokrytí výdajů „ Dubské všelidové veselice sportovců“


461/16/2016

Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje
poskytnutí individuální dotace Sportovnímu klubu Dubí, z. s. na částečné pokrytí výdajů
Dubské všelidové veselice ve výši 20 000,00 Kč.
b) ukládá
Anně Gürtlerové vypracovat smlouvu o poskytnutí individuální dotace SK Dubí k podpisu
starostovi města a předat FO k proplacení v lednu 2017.
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

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

Zápis č. 17 ze dne 19. 12. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí


462/16/2016

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 17 ze dne 19. 12. 2016 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 17

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

17/21)

Předkládá: Mgr. Petra Doubková, předsedkyně KV
V Dubí dne 21. 12. 2016

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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