Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Dubí

03. 11. 2021

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Dubí,
které se konalo dne 03. 11. 2021 od 18:00 hodin
v Lidovém domě, Sadová 192, Dubí 3

Složení komise
•

556/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. zvolilo:
tuto pracovní komisi:
volební a návrhovou komisi ve složení: pí Anna Gürtlerová
pí Mgr. Helena Hrubešová
p. Tomáš Zíka
2. určilo:
a) ověřovatele zápisu: pí Bc. Ludmila Neumannová
pí Alena Dvořáková
b) zapisovatelku jednání: pí Ludmila Fridrichová
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
Výběrová komise pro otevírání obálek – prodej pozemků
2/TO 69/21 – Prodej části pozemku p. č. 1308/1 k. ú. Dubí u Teplic
2/TO 70/21 - Prodej části pozemku p. č. 173/3 a pozemku p. č. 1174 oba k. ú. Cínovec
•

557/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
určilo
do výběrové komise pro otevírání obálek:
p. Ing. Jan Pšenička, DiS., vedoucí OVV
pí Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
p. Petr Felt, za občany
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Stránka 1 z 12

15 /17)

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Dubí

03. 11. 2021

Program 22. jednání ZM Dubí
•

558/22/2021

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

1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Prodej části pozemku p. č. 1308/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 69/21)
Prodej části pozemku p. č. 173/3 a pozemku p. č. 1174 oba k. ú. Cínovec (TO 70/21)
Prodej pozemků st. p. č. 41, p. č. 181 a dvou částí pozemku p. č. 173/3 vše k. ú. Cínovec (TO 71/21)
Úplatný převod pozemku p. č. 477/6 k. ú. Mstišov (TO 72/21)
Bezúplatný převod pozemku p. č. 1255/6 k. ú. Cínovec (TO 73/21)
Prodej pozemků p. č. 660/20 a p. č. 660/21 oba k. ú. Dubí-Bystřice (TO 74/21)
Prodej části pozemku p. č. 647/1 a pozemků p. č. 649, p. č. 650 a p. č. 697/1 vše k. ú. Dubí-Bystřice (TO
75/21)
Prodej dvou částí pozemku p. č. 173/1 k. ú. Cínovec (TO 76/21)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 536 k. ú. Běhánky (TO 77/21)
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 272/8 a p. č. 272/9 k. ú. Drahůnky (TO 78/21)
Zveřejnění záměru prodat část p. č. 272/7 k. ú. Drahůnky (TO 79/21)
Zveřejnění záměru směnit pozemky p. č. 246/4, p. č. 1158/7 a část pozemku p. č. 1158/11 za část p. č. 333/4
vše k. ú. Cínovec (TO 80/21)
Prodej pozemku p. č. 1308/6, části pozemku p. č. 1308/1 a části pozemku p. č. 1308/7 k. ú. Dubí u Teplic
(TO 83/21)

3. Rozpočtová opatření
Nebylo předloženo žádné rozpočtové opatření

4. Různé
Dodatek ke smlouvě o zápůjčce z FRB a zástavní smlouvě (FO 24/21)
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2022 (OŠ 2/21)
Revokace usnesení č. 436/17/2021 ze dne 27. 1. 2021 – Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Oprava
Lidového domu v Pozorce“ z podprogramu MMR ČR Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli (SD 7/21)
Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ Dubí 1“ z podprogramu MMR ČR
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli (SD 8/21)
Projektová příprava akce „Dubí, Drahůnky – splašková kanalizace“ (SD 9/21)
Schválení akce – „Parkoviště v ul. Tovární v Dubí 1“ (TO 81/21)
Vícepráce – informace - „Úprava křižovatky ul. Mstišovská a ul. Ruská v Dubí“ (TO 82/21)
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

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

559/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
předloženou Kontrolu usnesení.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
2/TO 69/21
Prodej části pozemku p. č. 1308/1 k. ú. Dubí u Teplic
•

560/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) rozhodlo
vyřadit žádost manželů Z… z důvodu, že žadatelé požádali o koupi pozemku za účelem stavby RD, na tomto
pozemku není možné tuto stavbu RD realizovat, ani žádnou jinou stavbu.
Pro: 11

proti: 2

zdržel se: 2

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

b) schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1308/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1.092 m2 - dle GP č. 1408-33/2021
pozemek p. č. 1308/13 k. ú. Dubí u Teplic žadatelům M. a M. T., XXX za prodejní cenu 480.000,- Kč
a uzavření kupní smlouvy č. 286/2021 s tím, že budoucí kupující je povinen složit do pokladny nebo na účet
města Dubí do 10 pracovních dnů od jednání ZM nevratnou zálohu ve výši 10 % z návrhu prodejní ceny
nemovitosti. Návrh na vklad, náklady na vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku hradí
kupující.
Pro: 10

proti: 2

zdržel se: 0

nehlasoval: 3

(celkový počet:

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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2/TO 70/21
Prodej části pozemku p. č. 173/3 a pozemku p. č. 1174 oba k. ú. Cínovec
•

561/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 173/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2.202 m2 - dle GP
č. 540-12/2021 pozemek p. č. 173/3 a pozemku p. č. 1174 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
86 m2 oba k. ú. Cínovec žadatelům Ing. M. a M. D., XXX za prodejní cenu 921.840,92 Kč a uzavření kupní
smlouvy č. 288/2021 s tím, že budoucí kupující je povinen složit do pokladny nebo na účet města Dubí do 10
pracovních dnů od jednání ZM nevratnou zálohu ve výši 10 % z návrhu prodejní ceny nemovitosti. Návrh na
vklad, náklady na vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku hradí kupující.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

2/TO 71/21
Prodej pozemků st. p. č. 41, p. č. 181 a dvou částí pozemku p. č. 173/3 vše k. ú. Cínovec
•

562/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 41 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o výměře 124 m2, pozemku p. č. 181
(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 99 m2 a části pozemku p. č. 173/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
145 m2 - dle GP č. 540-12/2021 p. č. 173/4 a části pozemku p. č. 173/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
12 m2 – dle GP č. 540-12/2021 p. č. 173/5 vše k. ú. Cínovec za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého
posudku č. 1680/65/21 celkem 182.400,- Kč do podílového spoluvlastnictví paní J. S., bytem XXX –
spoluvlastnický podíl ve výši ½ a panu T. P., bytem XXX – spoluvlastnický podíl ve výši ½ a uzavření kupní
smlouvy č. 289/2021. Návrh na vklad, náklady na vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku
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 72/21
Úplatný převod pozemku p. č. 477/6 k. ú. Mstišov
•

563/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) úplatný převod pozemku p. č. 447/6 (ostatní plocha, silnice) o výměře 665 m2 k. ú. Mstišov do vlastnictví
Města Dubí od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 10.100,- Kč,
b) znění předložené Kupní smlouvy č. 104/21/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí
291/2021/1562.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

2/TO 72/21
Úplatný převod pozemku p. č. 477/6 k. ú. Mstišov
•

564/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
revokuje
usnesení č. 563/22/2021 z důvodu uvedení chybné výměry (převod pozemku p. č. 447/6 (ostatní plocha,
silnice) o výměře 665 m2 k. ú. Mstišov),
schvaluje
a) úplatný převod pozemku p. č. 447/6 (ostatní plocha, silnice) o výměře 76 m2 k. ú. Mstišov do vlastnictví
Města Dubí od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 10.100,- Kč,
b) znění předložené Kupní smlouvy č. 104/21/4120, včetně její doložky - číslo smlouvy Města Dubí
291/2021/1562.
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 73/21
Bezúplatný převod pozemku p. č. 1255/6 k. ú. Cínovec
•

565/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod pozemku p. č. 1255/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 42 m2 k. ú. Cínovec do
vlastnictví Města Dubí od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
b) znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1001992169, číslo smlouvy Města Dubí
281/2021/1554.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

2/TO 74/21
Prodej pozemků p. č. 660/20 a p. č. 660/21 oba k. ú. Dubí-Bystřice
•

566/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 660/20 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 319 m2 a pozemku p. č. 660/21 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 510 m2 oba k. ú. Dubí-Bystřice (předmětem prodeje nejsou stavby na pozemcích,
které nejsou ve vlastnictví Města) za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1664/49/21 celkem
464.240,- Kč + DPH ve výši 21 % do vlastnictví J. J., bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 282/2021.
Návrh na vklad a náklady na vyhotovení znaleckého posudku 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 75/21
Prodej části pozemku p. č. 647/1 a pozemků p. č. 649, p. č. 650 a p. č. 697/1 vše k. ú. Dubí-Bystřice
•

567/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 647/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 5.923 m 2 (dle GP č. 93821183/2021 pozemek p. č. 647/6), pozemku p. č. 649 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 703 m 2,
pozemku p. č. 650 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 225 m2 a pozemku p. č. 697/1 (vodní plocha,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 94 m2 vše k. ú. Dubí-Bystřice za kupní cenu
sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1674/59/21 celkem 436.300,- Kč do vlastnictví P. L., bytem XXX
a uzavření kupní smlouvy č. 285/2021. Návrh na vklad a náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí
kupující.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

2/TO 76/21
Prodej dvou částí pozemku p. č. 173/1 k. ú. Cínovec
•

568/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 173/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 499 m2 - dle GP č. 541-13/2021
p. č. 173/6 a části pozemku p. č. 173/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 26 m2 – dle GP č. 541-13/2021
p. č. 173/7 vše k. ú. Cínovec za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1679/64/21 celkem
252.000,- Kč do podílového spoluvlastnictví panu R. M. – spoluvlastnický podíl ve výši ½ a paní A. I. –
spoluvlastnický podíl ve výši ½ , oba bytem XXX a uzavření kupní smlouvy č. 287/2021. Návrh na vklad,
náklady na vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku 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 77/21
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 536 k. ú. Běhánky
•

569/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 536 (zahrada) o výměře 281 m2 k. ú. Běhánky.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

2/TO 78/21
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 272/8 a p. č. 272/9 k. ú. Drahůnky
•

570/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 272/8 (trvalý travní
a p. č. 272/9 (trvalý travní porost) o výměře 189 m2 oba k. ú. Drahůnky.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

porost)

o

výměře

22

m2

15 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 79/21
Zveřejnění záměru prodat část p. č. 272/7 k. ú. Drahůnky
•

571/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 272/7 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
cca 910 m2 k. ú. Drahůnky.
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 80/21
Zveřejnění záměru směnit pozemky p. č. 246/4, p. č. 1158/7 a část pozemku p. č. 1158/11 za část
p. č. 333/4 vše k. ú. Cínovec
•

572/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru směnit pozemky p. č. 246/4 (zahrada) o výměře 34 m2, p. č. 1158/7 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 17 m2 a část pozemku p. č. 1158/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
217 m2 vše k. ú. Cínovec ve vlastnictví Města Dubí za část pozemku p. č. 333/4 (ostatní plocha, manipulační
plocha) o výměře 331 m2 k. ú. Cínovec ve vlastnictví Š. K., bytem XXX a D. D., bytem XXX.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
2/TO 83/21
Prodej pozemku p. č. 1308/6, části pozemku p. č. 1308/1 a části pozemku p. č. 1308/7 k. ú. Dubí
u Teplic
•

573/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1308/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 630 m2, části pozemku p. č. 1308/1 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 223 m2 - dle GP č. 1408-33/2021 p. č. 1308/15 a části pozemku p. č. 1308/7
(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 277 m2 – dle GP č. 1408-33/2021 p. č. 1308/16 vše k. ú. Dubí u Teplic
za kupní cenu sjednanou ve výši znaleckého posudku č. 1676/61/21 celkem 698.681,- Kč do společného jmění
manželů Miroslavy a Miroslava Tomešových, oba bytem Myslbekova 566/2, 417 01 Dubí u Teplic a uzavření
kupní smlouvy č. 290/2021. Návrh na vklad, náklady na vyhotovení geometrického plánu a znaleckého
posudku 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

K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření
Nebylo předloženo žádné rozpočtové opatření
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K bodu č. 4 – Různé
4/FO 24/21
Dodatek ke smlouvě o zápůjčce z FRB a zástavní smlouvě
•

574/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
a) schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o zápůjčce č. 234/2021 a dále dodatku č. 1 k zástavní smlouvě č. 233/2021,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové Vlčkové uzavřít se zástavcem (vydlužitelem) oba výše uvedené dodatky.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

Zpracoval: Ing. Josef Sequens, MBA, referent FO
Předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: ihned
4/OŠ 2/21
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR
Podpora terénní práce pro rok 2022
•

575/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. bere na vědomí
podání žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2022,
2. souhlasí
s tím, aby se Město Dubí podílelo na minimální spoluúčasti ve výši 37 %.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

Zpracovala a předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí OŠ a soc. věcí
Termín: ihned
4/SD 7/21
Revokace usnesení č. 436/17/2021 ze dne 27. 1. 2021 – Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci
„Oprava Lidového domu v Pozorce“ z podprogramu MMR ČR Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli
•

576/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
revokuje
usnesení č. 436/17/2021 ze dne 27. 1. 2021 – Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Oprava Lidového
domu v Pozorce“ z podprogramu MMR ČR Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4/SD 8/21
Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ Dubí 1“ z podprogramu MMR ČR
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli
•

577/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ Dubí 1“ z podprogramu MMR ČR
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 30 % skutečně
vynaložených uznatelných nákladů.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

15 /17)

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

4/SD 9/21
Projektová příprava akce „Dubí, Drahůnky – splašková kanalizace“
•

578/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
1. schvaluje
výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci „Dubí, Drahůnky – splašková kanalizace“ firmu PROVOD
– Inženýrská činnost, s.r.o.,
2. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem PROVOD – Inženýrská činnost, s.r.o. Cena díla
včetně DPH činí 2 027 960,- Kč.
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

(celkový počet:

Zpracovala: Ing. Ladislava Hamrová, správce dotací
Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Termín: ihned
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4/TO 81/21
Schválení akce – „Parkoviště v ul. Tovární v Dubí 1“
•

579/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
souhlasí
s provedením akce „Parkoviště v ul. Tovární v Dubí 1“ a s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

4/TO 82/21
Vícepráce – informace - „Úprava křižovatky ul. Mstišovská a ul. Ruská v Dubí“
•

580/22/2021

Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí
informaci o provedení víceprací při stavbě „Úprava křižovatky ul. Mstišovská a ul. Ruská v Dubí“.
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet:

14 /17)

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

V Dubí dne 03. 11. 2021

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

PhDr. Jiří Šiller v.r.
místostarosta města Dubí
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