
 

 

Město  Dubí 
starosta města – Ing. Petr Pípal 

 

                       Ruská 264, 417 01 Dubí 1, Tel: 417571041-2, fax: 417 571 399 ,  e-mail: info@mesto-dubi.cz 

 
 

svolává 
8. veřejné Zastupitelstvo města Dubí,  
které se bude konat dne  06. 11. 2019  

od 18:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Dubí 
                       

               Dle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5: 

 

 Složení slibu 

                

Program: 
 

1. Kontrola usnesení 
 

2. Majetkoprávní záležitosti 
 

Odpis pohledávek (TO 77/19) 
 

Zveřejnění záměru prodat pozemek st. p. č. 303 k. ú. Cínovec (TO 78/19) 
 

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 241/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 79/19) 
 

Nabídka k odkoupení části pozemku p. č. 157 k. ú. Dubí u Teplic (TO 80/19) 
 

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 372 k. ú. Běhánky (TO 81/19) 
 

Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 496/1, p. č. 496/7 a p. č. 496/8 k. ú. Běhánky (TO 82/19) 
 

Revokace usnesení a prodej pozemku p. č. 188/2 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 83/19) 
 

Prodej pozemků p. č. 611/1 a p. č. 612/4 oba k. ú. Dubí-Bystřice (TO 84/19) 
 

Prodej části pozemku p. č. 555/4 k. ú. Dubí u Teplic (TO 85/19) 
 

Prodej části pozemku p. č. 555/4 k. ú. Dubí u Teplic (TO 86/19) 

 

3. Rozpočtová opatření 
 

Rozpočtové opatření č. 39/2019 (FO 18/19) 
 
 

4. Různé 
 

 

Výběr poskytovatele úvěru a následné schválení přijetí úvěru od vybrané banky (FO 19/19) 
 

Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR 

Podpora terénní práce pro rok 2020 (OŠ 4/19) 
 

Volba člena a předsedy Kontrolního výboru (OVV 13/19) 
 

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS)  - Dodatek č.1 ke kupní smlouvě (SD 19/19) 
 

Zápis č. 4. ze dne 23.09.2019 a č. 5 ze dne 07. 10. 2019 z jednání finančního výboru ZM Dubí 
 

 

V Dubí   25. 10. 2019  

 

                                                                                                         Ing. Petr Pípal 

                                                                                                     starosta města Dubí                                            

mailto:info@mesto-dubi.cz

