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 30. jednání Zastupitelstva města Dubí

25. 06. 2018

Usnesení z 30. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 25. 06. 2018 od 16:30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Dubí
Složení komise


739/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
Volební a návrhovou komisi ve složení: pí Alena Dvořáková
pí Ilona Smítková
p. Luboš Barták
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Iva Vašková
pí Mgr. Marie Struhová
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /21)

Dodatečně předložené materiály:


740/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s projednáním dodatečně předložených materiálů:
2/TO 43/18 – Investiční akce „Výstavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Dubská v Dubí –
1.etapa“
2/TO 44/18 - Schválení účasti Města Dubí ve výběrovém řízení s aukcí – ÚZSVM prodej pozemků
p.č.447/7 a 447/9 k.ú.Mstišov
3/FO 18/18 - Rozpočtové opatření č. 30/2018
4/FO – 19/18 – Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB
4/MKZ – 4/18 - Vyřazení majetku Města z evidence Městského kulturního zařízení
4/OŠ – 2/18 - ZŠ Dubí 2 – vybudování odborné učebny v budově na adrese Tovární 110. Souhlas
s podáním žádosti do výzvy MAS Cínovecko, číslo výzvy 155 „Infrastruktura pro vzdělávání na území
MAS Cínovecko“.
4/OŠ – 3/18 - ZŠ Dubí 2 – vybudování odborných učeben v budově na adrese Dlouhá 167. Souhlas
s podáním žádosti do výzvy MAS Cínovecko, číslo výzvy 155 „Infrastruktura pro vzdělávání na území
MAS Cínovecko“.
4/Star – 4/18 - Žádost o dotaci prostřednictvím MAS – Učebna ICT pro žáky I. stupně ZŠ Dubí 1
Zápis č. 13 ze dne 18. 06. 2018 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:
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Program 30. jednání ZM Dubí


741/30/2018

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. 1255/31 k. ú. Cínovec (TO 40/18)
Prodej části pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky (TO 41/18)
Prodej části pozemku p. č. 696/8 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 42/18)

3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 24/2018 (FO 13/18)
Rozpočtové opatření č. 25/2018 (FO 14/18)
Rozpočtové opatření č. 26/2018 (FO 15/18)
Rozpočtové opatření č. 27/2018 (FO 16/18)

4. Různé
Odpis pohledávek (FO 12/18)
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2017 (FO 17/18)
Rozšíření a rekonstrukce kamerového systému ( MP 2/18 )
Návrh na poskytování odměn dobrovolným hasičům města za zásahy na území města (OVV 12/18)
Schválení nájemní smlouvy s nájemcem Severočeská vodárenská společnost a.s. na akci „Dubí, Běhánky –
splašková kanalizace“ (SD 13/18)
Schválení smlouvy o dílo na stavbu „Komunitní centrum Dubí“ (SD 16/18)
Splašková kanalizace Dubí, Běhánky – plán financování obnovy nové kanalizace (SD 17/18)
Schválení aktualizované zadávací dokumentace na akci „Zajištění technických služeb pro město Dubí“
(SD 18/18)
Agentura pro sociální začleňování – Plán vzdálené podpory Dubí pro období 2018 - 2021 (STAR 3/18)
Plán rozvoje sportu ( TAJ 2/18 )
Zápis č. 25 ze dne 18. 06. 2018 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Kontrola usnesení


742/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
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Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 nehlasoval: 0

(celkový počet:

25. 06. 2018
15 /21)

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 40/18
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1255/31 k. ú. Cínovec


743/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1255/31 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 225
m2 k. ú. Cínovec. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

2/TO 41/18
Prodej části pozemku p. č. 219/1 k. ú. Drahůnky


744/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 219/1 (trvalý travní porost) o výměře 62 m2 k. ú. Drahůnky dle geometrického
plánu č. 238-549/2018 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1412/33/18 celkem 3.600,Kč do společného jmění manželů D. a J. D., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 213/2018. Návrh na
vklad hradí kupující.
Pro: 15

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 42/18
Prodej části pozemku p. č. 696/8 k. ú. Dubí-Bystřice


745/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 696/8 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 525 m2 k. ú. Dubí-Bystřice dle
geometrického plánu č. 830-17/2018 za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1417/38/18
celkem 94.370,- Kč + 21% DPH (v případě, že pozemek podléhá daňové povinnosti) do podílového
spoluvlastnictví manželům J. a V. L., bytem XXX – spoluvlastnický podíl ve výši ½ a P. L., bytem XXX –
spoluvlastnický podíl ve výši ½ a uzavření kupní smlouvy č. 214/2018. Návrh na vklad hradí kupující.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

2/TO 43/18
Investiční akce „Výstavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Dubská v Dubí – 1.etapa“


746/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
rozhodlo
že investiční akce „Výstavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Dubská v Dubí – 1.etapa“ nebude
z finančních důvodů v letošním roce realizována.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Zdeňka Mrvová, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 44/18
Schválení účasti Města Dubí ve výběrovém řízení s aukcí – ÚZSVM prodej pozemků p. č. 447/7
a 447/9 k. ú.Mstišov


747/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
účast Města Dubí ve výběrovém řízení s aukcí, které vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36 pod číslem UTP/041/2018 –
prodej pozemků p.č.447/7 a 447/9 k. ú. Mstišov.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
3/FO 13/18
Rozpočtové opatření č. 24/2018


748/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 24/2018 ve výši 600 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor – uzavření
dodatku č. 14 o dodávce služeb ze dne 14. 4. 2007 uzavřené s firmou Marius Pedersen a. s.,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc červen 2018.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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3/FO 14/18
Rozpočtové opatření č. 25/2018


749/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 25/2018 ve výši 400 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor – „Oprava
fasády budovy sportovní haly v Dubí 2 – 2. etapa“,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc červen 2018.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

3/FO 15/18
Rozpočtové opatření č. 26/2018


750/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 26/2018 ve výši 19.901,79 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 8 Dotace – finanční
prostředky na projekt „Komunitní centrum Dubí“,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc červen 2018.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Bc. Ladislava Hamrová, projektový manažer
Termín: ihned
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3/FO 16/18
Rozpočtové opatření č. 27/2018


751/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 27/2018 ve výši 148,49 tis. Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor školství – povolení
výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě pro ZŠ Dubí 1, 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 2018.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

3/FO 18/18
Rozpočtové opatření č. 30/2018


752/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 30/2018 ve výši 1.455.000,- Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor –
nákup pozemků p. č. 447/7, 447/9 k. ú. Mstišov,
b) ukládá
Ing. Markétě Beránkové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc červen 2018.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Zdeňka Lipšová, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Konzultováno s: Zdeňka Mrvová, referent TO
Termín: ihned
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K bodu č. 4 – Různé
4/FO 12/18
Odpis pohledávek


753/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po doporučení RM Dubí
schvaluje
a) odpis pohledávky č. 1 ve výši 25 800 Kč s celkovým příslušenstvím 10 625,31 Kč (VS 48212),
b) odpis pohledávky č. 2 ve výši 28 750 Kč s celkovým příslušenstvím 73 334,76 Kč (VS 6665),
c) odpis pohledávky č. 3 ve výši 10 635 Kč s celkovým příslušenstvím 17 546,34 Kč (VS 6676).

Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

Zápis č. 13 ze dne 18. 06. 2018 z jednání finančního výboru ZM Dubí


754/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 13 ze dne 18. 06. 2018 z jednání finančního výboru ZM Dubí.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Předkládá: Ing. Marcela Velcová, předsedkyně FV
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4/FO 17/18
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2017


755/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po doporučení RM Dubí a po projednání
a) schvaluje
Závěrečný účet města Dubí za rok 2017, jehož součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Dubí za rok 2017, s vyjádřením souhlasu s výhradami, na jejichž základě byla přijata opatření
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
b) schvaluje
Přijatá nápravná opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
c) ukládá
Ing. Markétě Beránkové zaslat Závěrečný účet města Dubí za rok 2017 včetně opatření potřebných
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 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),
d) schvaluje
účetní závěrku města Dubí za rok 2017,
e) ukládá
Ing. Markétě Beránkové zanést údaje o schválení účetní závěrky do výkazu Informace o schválení nebo
neschválení účetní závěrky za rok 2017.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
4/FO 19/18
Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB


756/30/2018

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
s žadatelem č. 1. a č. 2.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Beránková, vedoucí FO
Termín: ihned
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4/MKZ 4/18
Vyřazení majetku Města z evidence Městského kulturního zařízení


757/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
odpis a vyřazení majetku z evidence MKZ s následnou likvidací v souladu se zákonem číslo 185/2000 Sb., o
odpadech.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

4/MP 2/18
Rozšíření a rekonstrukce kamerového systému


758/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po doporučení RM Dubí
a) schvaluje
vybudování nových kamerových bodů ve specifikovaných lokalitách,
b) schvaluje
výjimku ze směrnice č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracoval: Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4/OŠ 2/18
ZŠ Dubí 2 – vybudování odborné učebny v budově na adrese Tovární 110. Souhlas s podáním žádosti
do výzvy MAS Cínovecko, číslo výzvy 155 „Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Cínovecko“.


759/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
podání žádosti o podporu na vybudování odborné učebny přírodních věd, včetně bezbariérovosti,
v ZÁKLADNÍ ŠKOLE DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI, v
budově na adrese Tovární 110,
2. schvaluje
podíl spolufinancování ve výši 5 % způsobilých výdajů.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

4/OŠ 3/18
ZŠ Dubí 2 – vybudování odborných učeben v budově na adrese Dlouhá 167. Souhlas s podáním
žádosti do výzvy MAS Cínovecko, číslo výzvy 155 „Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS
Cínovecko“.


760/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
podání žádosti o podporu na vybudování odborné jazykové učebny a informatiky, včetně bezbariérovosti,
v ZÁKLADNÍ ŠKOLE DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI,
v budově na adrese Dlouhá 167,
2. schvaluje
podíl spolufinancování ve výši 5 % způsobilých výdajů.
Pro: 15

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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15 /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 30. jednání Zastupitelstva města Dubí

25. 06. 2018

4/OVV 12/18
Návrh na poskytování odměn dobrovolným hasičům města za zásahy na území města


761/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
stanovuje
s účinností od 1.7.2018 a v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
změn a předpisů poskytování odměn dobrovolným hasičům města za hašení požárů a záchranné práce při
živelných pohromách a jiných mimořádných událostech na území města Dubí v mimopracovní době ve výši:
strojníci, velitelé družstev a technici – 120 Kč/hod. a ostatní 100 Kč/hod.
Termín: 1.7.2018
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Zpracoval: Ing. Jan Pšenička, vedoucí OVV
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned

4/SD 13/18
Schválení nájemní smlouvy s nájemcem Severočeská vodárenská společnost a.s. na akci „Dubí,
Běhánky – splašková kanalizace“


762/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Nájemní smlouvu s nájemcem Severočeská vodárenská společnost a.s. na vodní dílo „Dubí, Běhánky –
splašková kanalizace“.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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15 /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 30. jednání Zastupitelstva města Dubí

25. 06. 2018
4/SD 16/18

Schválení smlouvy o dílo na stavbu „Komunitní centrum Dubí“


763/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Komunitní centrum Dubí“ se zhotovitelem Stavmart s.r.o.,
Boženy Němcové 41, Krupka 417 42, IČ: 28703065, a to za celkovou cenu 18 920 693,- Kč včetně DPH.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
4/SD 17/18
Splašková kanalizace Dubí, Běhánky – plán financování obnovy nové kanalizace


764/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
plán financování obnovy nové kanalizace (přiváděcí stoky + stoková síť) v období 2018 – 2027.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

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

4/SD 18/18
Schválení aktualizované zadávací dokumentace na akci „Zajištění technických služeb pro město
Dubí“


765/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
zadávací dokumentace na akci „Zajištění technických služeb pro město Dubí“,
2. revokuje
usnesení č. 697/28/2018 ze dne 21. 3. 2018.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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15 /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 30. jednání Zastupitelstva města Dubí

25. 06. 2018

4 / STAR 3/18
Agentura pro sociální začleňování – Plán vzdálené podpory Dubí pro období 2018 – 2021


766/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Plán vzdálené podpory Dubí pro období 2018 – 2020.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Zpracovala: Bc. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
4 / STAR 4/18
Žádost o dotaci prostřednictvím MAS – Učebna ICT pro žáky I. stupně ZŠ Dubí 1


767/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
podání žádosti o dotaci do výzvy MAS CÍNOVECKO (číslo výzvy 155 – Infrastruktura pro vzdělávání na
území MAS Cínovecko) na vybavení ICT učebny ZŠ Dubí 1 pro žáky I. stupně,
2) schvaluje
podíl spolufinancování ve výši 5 % způsobilých výdajů.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Zpracoval a předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Konzultováno s: Mgr. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí 1
Termín: ihned

4/TAJ 2/18
Plán rozvoje sportu


768/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
Plán rozvoje sportu pro roky 2018 – 2028.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracoval: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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15 /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 30. jednání Zastupitelstva města Dubí

25. 06. 2018

Zápis č. 25 ze dne 18. 06. 2018 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí


769/30/2018

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
zápis č. 25 ze dne 18. 06. 2018 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /21)

Předkládá: Mgr. Petra Doubková, předsedkyně KV

V Dubí dne 25. 06. 2018

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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