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 55. schůze Rady města Dubí

16. 12. 2021

Usnesení
z 55. schůze Rady města Dubí,
která se konala dne 16. 12. 2021 na Městském úřadě v Dubí
Program schůze


1405/55/2021

RM po projednání
schvaluje
program schůze takto:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Různé
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

K bodu č. 1 – Kontrola usnesení


1406/55/2021

RM po projednání
bere na vědomí
kontrolu usnesení.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník

K bodu č. 2 – Majetkoprávní záležitosti
RM 2 TO 225/21
Souhlas vlastníka sousední nemovitosti s akcí „TP-Dubí, Drahůnky, ppč. 219/13 – nové OM“, IP-124013186


1407/55/2021

RM po projednání
souhlasí
se stavbou TP-Dubí, Drahůnky, ppč. 219/13-nové OM, IP-12-40113186 dle přiložené situace. Stavba
sousedí s pozemkem Města p. č. 219/1 (trvalý travní porost) k.ú. Drahůnky.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 226/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, ppč. 1188/1, přípojka kNN“, IP-12-4013179


1408/55/2021

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, ppč. 1188/1, přípojka kNN, IP-12-4013179)
dle předložené situace do pozemků p. č. 1188/7 (ostatní plocha, neplodná půda) a p. č. 1190/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) oba k. ú. Dubí u Teplic, a to v souladu s vyjádřením Technického odboru
k zásahům do místních komunikací a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. 335/2021/250.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 228/21
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „TP-Dubí, Pozorka,
Mírová, ppč. 50/2-nové OM“, IV-12-4019601


1409/55/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 336/2021/2329 na pozemcích p. č. 43/4
a p. č. 49 (oba zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr) oba k. ú. Dubí-Pozorka (stavba TP-Dubí,
Pozorka, Mírová, ppč. 50/2-nové OM, IV-12-4019601).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 229/21
Stavba RD, oplocení, ČOV, zřízení sjezdu na pozemku p. č. 375/4 k. ú. Dubí-Bystřice a uzavření
dohody o způsobu nezbytných úprav místní komunikace


1410/55/2021

RM po projednání
a) schvaluje
stavbu rodinného domu, oplocení do výšky 1,5 m, ČOV a akumulační nádrže na dešťovou vodu dle
přiložené situace na pozemku p. č. 375/4 k. ú. Dubí-Bystřice. Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem
p. č. 374 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Dubí-Bystřice,
b) schvaluje
uzavření dohody č. 337/2021 o způsobu provedení nezbytných úprav místní komunikace a souvisejících
pozemků, vyvolaných stavební činností uživatele a z důvodu mimořádné změny dopravního významu
(místní komunikace na pozemcích p. č. 497/14, p. č. 503, p. č. 522 k. ú. Dubí-Pozorka a p. č. 374
k. ú. Dubí-Bystřice) s tím, že tato dohoda stanoví technické podmínky pro užívání a úpravu příjezdové
komunikace (stavba RD na pozemku p. č. 375/4 k. ú. Dubí-Bystřice),
c) souhlasí
se zřízením sjezdu – připojením pozemku p. č. 375/4 na pozemek p. č. 374 oba k. ú. Dubí-Bystřice dle
přiložené situace, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 230/21
Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci DubíBystřice, Smetanova a Družstevní ul. p. p. č. 379, 413/1, 431 – vodovod a kanalizace


1411/55/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 339/2021/251 na pozemcích
p. č. 391/1, p. č. 413/1 a p. č. 431 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k. ú. Dubí-Bystřice (stavba
Dubí-Bystřice, Smetanova a Družstevní ul. p. p. č. 379, 413/1, 431 – vodovod a kanalizace, č. stavby TP
006 122).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 231/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí – Vodovodní propojení na p. p. č. 232/1 k. ú. Cínovec – změna
stavby před dokončením


1412/55/2021

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí – centrální vodoměrné šachty (Vodovodní propojení na ppč. 232/1
v k. ú. Cínovec-centrální vodoměrná šachta) dle předložené situace do pozemku p. č. 1150/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) k. ú. Cínovec (změna stavby před dokončením).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 232/21
Žádost o souhlas se stavbou RD a oplocení na pozemku p. č. 365/13 k. ú. Běhánky


1413/55/2021

RM po projednání
souhlasí
se stavbou RD a oplocení z dřevěných planěk na pozemku p. č. 365/13 k. ú. Běhánky
dle přiložené situace (Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 11 ostatní plocha, ostatní komunikace
k. ú. Běhánky).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 233/21
Žádost o souhlas se stavbou RD a oplocení na pozemku p. č. 365/12 k. ú. Běhánky


1414/55/2021

RM po projednání
a) souhlasí
se stavbou RD a oplocení z dřevěných planěk na pozemku p. č. 365/12 k. ú. Běhánky dle přiložené situace
(Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 11 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Běhánky),
b) souhlasí
s posunutím sjezdu – připojením pozemku p. č. 365/12 k. ú. Běhánky na pozemek p. č. 11 k. ú. Běhánky
dle přiložené situace, a to v souladu s platnými zákony a na náklady stavebníka. Investor na své náklady
zajistí přemístění lampy VO u plánovaného sjezdu. Přesné umístění lampy VO bude dohodnuto před
realizací stavby.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 234/21
Žádost o souhlas se stavbou RD a oplocení na pozemku p. č. 365/11 k. ú. Běhánky


1415/55/2021

RM po projednání
souhlasí
se stavbou RD a oplocení z dřevěných planěk na pozemku p. č. 365/11 k. ú. Běhánky dle přiložené situace
(Město Dubí sousedí se stavbou pozemkem p. č. 11 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Běhánky).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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RM 2 TO 235/21
Souhlas s umístěním inženýrských sítí a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „TP-Dubí, Na Výšině, ppč. 1028/2-nové OM“, IP-12-4013179


1416/55/2021

RM po projednání
schvaluje
umístění inženýrských sítí (TP-Dubí, Na Výšině, ppč. 1028/2-nové OM, IP-12-4013415) dle předložené
situace do pozemku p. č. 1028/1 (zahrada) k. ú. Dubí u Teplic a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 340/2021/252.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

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

RM 2 TO 236/21
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě FO/6620


1417/55/2021

RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. FO/6620 ze dne 7.2.1997 na pronájem části pozemku
p. č. 660/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 6.399 m2 k. ú. Dubí-Bystřice s panem J. J., bytem
XXX.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala: Alena Matějková, referent TO
Předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned
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K bodu č. 3 – Různé
RM 3 FO 59/21
Schválení rozpisu jednotlivých položek rozpočtu města na rok 2022


1418/55/2021

RM po projednání
schvaluje
rozpis jednotlivých položek rozpočtu města na rok 2022.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 12. 2021

RM 3 FO 60/21
Rozpočtové opatření č. 61/2021


1419/55/2021

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 61/2021 ve výši 13.400,- Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 Technický odbor - přijaté
finanční prostředky z KÚÚK na akci ,,Program péče o krajinu“,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc prosinec 2021.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 12. 2021
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RM 3 FO 61/21
Rozpočtové opatření č. 62/2021


1420/55/2021

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 62/2021 ve výši 271.230,75 Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 – Technický odbor převod finančních prostředků z účtu EKOKOM na výdajový účet města, ze kterého byly faktury společnosti
Marius Pedersen, a.s. uhrazeny a připsání uhrazené částky zpět do rozpočtu ORJ 2,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc prosinec 2021.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 12. 2021

RM 3 FO 62/21
Rozpočtové opatření č. 63/2021


1421/55/2021

RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 63/2021 ve výši 2 000,- Kč – Přijatá účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek
SDH Dubí na rok 2021,
b) ukládá
Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu
FIN 2-12M za měsíc prosinec 2021.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracovala a předkládá: Ing. Markéta Pauzová Vlčková, vedoucí FO
Termín: 31. 12. 2021
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RM 3 OŠ 35/21
Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2022


1422/55/2021

RM po projednání
schvaluje
odpisové plány na rok 2022 u příspěvkových organizací:
MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3-MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

RM 3 OŠ 36/21
Žádost o souhlas s pořízením majetku


1423/55/2021

RM po projednání
1. souhlasí
s pořízením interaktivní sestavy „Pilulka 65“ v celkové částce 109.000,- Kč pro MATEŘSKOU ŠKOLU
CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI z fondu investic,
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2021 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ MATEŘSKÉ ŠKOLY
CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ve smyslu povolení dotací na
investice.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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RM 3 OŠ 37/21
Žádost o navýšení čerpání z fondu investic


1424/55/2021

RM po projednání
1. souhlasí
s navýšením čerpaných finančních prostředků Základní škole Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
o částku 44.353,30 Kč z fondu investic na zvýšené náklady související s dokončením realizace přístřešku,
2. schvaluje
změnu závazného ukazatele 2021 v odst. B) bodě 4. „Dotace na investice“ Základní školy Dubí 1, Školní
náměstí 177, okres Teplice ve smyslu povolení dotací na investice.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
RM 3 OŠ 38/21
Platové výměry ředitelů škol


1425/55/2021

RM po projednání
schvaluje
platové výměry ředitelů škol č. j. 1 – 7/2022, v souladu s nařízením vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2022.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
RM 3 OŠ 39/21
Žádost o souhlas s pořízením majetku


1426/55/2021

RM po projednání
souhlasí
s pořízením herních prvků na školní zahradu do maximální výše 39.000,- Kč pro Mateřskou školu
U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236, z rezervního fondu školy.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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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 55. schůze Rady města Dubí

16. 12. 2021

RM 3 OŠ 40/21
Žádost o souhlas s pořízením majetku


1427/55/2021

RM po projednání
souhlasí
s pořízením Notebooku HP Pavilion v celkové částce 18.990,- Kč a stolního počítače DELL OptiPlex
vč. monitoru a systému PC/NTB v celkové částce 30.387,- Kč pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU DUBÍ 2,
TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI, z rezervního fondu školy.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Zpracovala: Eva Rigová, referent odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
RM 3 OŠ 41/21
Odměny ředitelům škol


1428/55/2021

RM po projednání
schvaluje
poskytnutí odměn ředitelům škol dle předloženého návrhu.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá: PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned

RM 3 OŠ 42/21
Vyhlášení volných dnů


1429/55/2021

RM po projednání
bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, důvod vyhlášení volných dnů
pro žáky Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice ve dnech 20. 12. až 22. 12. 2021.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá a zpracovala: Bc. Veronika Lipertová, vedoucí odboru školství a soc. věcí
Termín: ihned
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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 55. schůze Rady města Dubí

16. 12. 2021

RM 3 SD 10/21
Euroregion Labe – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku (prodloužení termínu realizace)


1430/55/2021

RM po projednání
1. schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku (prodloužení termínu realizace),
2. pověřuje
starostu města k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku ((č. sml. 112/2021, usn.
č. 479/19/2021).
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Předkládá: Ing. Petr Pípal, starosta
Zpracovala: Ing. Ladislava Hamrová, Správce dotací
Termín: ihned
RM 3 SÚ 3/21
Žádost o výjimku ze stavební uzávěry


1431/55/2021

RM po projednání
rozhodla
o odložení projednání předloženého materiálu o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č.3/1998
o vyhlášení stavební uzávěry nelegální rozestavěné stavbě domu pro ubytovávání osob na pozemku
p. č. 637/1 k. ú. Dubí-Pozorka z projednání, z důvodu doplnění nutných podkladů s tím, že pan tajemník
byl pověřen jednáním na KÚÚK s odborem územního plánování za účelem zjištění a doporučení správnosti
postupu v tomto řízení.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracoval a předkládá: Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP
Termín: ihned
RM 3 SÚ 4/21
Uzavření dodatku k licenční smlouvě na provoz informačního systému


1432/55/2021

RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 10 licenční smlouvy 278/2002 na užívání městského informačního systému.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

Zpracoval a předkládá: Jiří Veselý, vedoucí SÚÚP
Termín: ihned
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(celkový počet 4/5)

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 55. schůze Rady města Dubí

16. 12. 2021

RM 3 TAJ 8/21
Krušnohorská 30


1433/55/2021

RM po projednání
1. souhlasí
s pořádáním závodu v běhu na lyžích 42. ročníku Krušnohorská 30 v katastru Cínovec ve dnech
22. – 23. 1. 2022 jehož organizátorem je TJ Lokomotiva Teplice, z. s., IČ 47767553, E. Dvořákové 1630,
Teplice,
2. souhlasí
s nefinanční podporou při pořádání závodu spočívající ve spolupráci s městskou policií, s jednotkou
dobrovolných hasičů, s propagací závodu, s využitím ploch ve vlastnictví města pro zázemí závodu,
parkování a spolupráci se samosprávou. Souhlas s využitím parkovacích ploch je nutné z důvodu
probíhajícího prodeje předmětných pozemků firmě SPARUS s.r.o. zajistit v případě uzavření kupní
smlouvy před termínem pořádání závodu s touto firmou její souhlas.
3. souhlasí
s použitím městského znaku a uvedením Města Dubí jako partnera závodu na startovní čísla, bannery
v zázemí závodu, za stupni vítězů, na stránkách www.ski-tour.cz, www.lote-bezky.cz a další propagačních
materiálech mající vztah k tomuto závodu.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Radek Kindl, tajemník
Termín: leden 2022
RM 3 TO 227/21
Rekonstrukce dešťové kanalizace


1434/55/2021

RM po projednání
schvaluje
akci „Rekonstrukce 30 m dešťové kanalizace na p. p. č. 1258 k. ú. Dubí u Teplic“.
Pro: 4

proti: 0

zdržel: 0

nehlasoval: 0

(celkový počet 4/5)

Zpracoval a předkládá: Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO
Termín: ihned

V Dubí dne 16. 12. 2021

Ing. Petr Pípal v.r.
starosta města Dubí

Tomáš Zíka v.r.
člen RM Dubí a ZM Dubí
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