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DUBSKÉ LISTY červenec
Informace z Úřadu městyse Dub
Usnesení č. 4/2020
z jednání Zastupitelstva městyse Dub konaného dne 26. 6. 2020
Zastupitelstvo městyse Dub schválilo:
1) ověřovatele zápisu: Pavel Matuška, Luboš Růžička, zapisovatel: Jitka Kohutová
2) program – pozvánku
3) neprodávat pozemky p. č. 32/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Dubská Lhota o výměře 125 m2 a p. č. 33/1 – zastav.plocha nádvoří, k .ú. Dubská Lhota o výměře 377 m2
4) ukončení nájemní smlouvy paní Mgr. Dxxx Žxxx na čp. xx v Dubu k datu 30. 6. 2020
5) zvýšení nájemného u bytů v majetku Městyse Dub v rozmezí:
Byty s cenou do 29,- Kč/m2 navýšit o 20%
Byty s cenou od 30 – 46,- Kč/m2 navýšit o 10%
Byty s cenou nad 47,- Kč – nenavyšovat
Navýšení nájemného bude od 1. 8. 2020
6) Závěrečný účet městyse k 31. 12. 2019 vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
městyse bez výhrad. Podání zprávy o nápravě na Krajský úřad – JčK České Budějovice
do 28. 2. 2021 (náprava: při převodu vlastnictví nemovitosti v majetku Městyse Dub,
bude účtováno k okamžiku uskutečnění účetního případu)
7) Účetní závěrku Městyse Dub k 31. 12 2019
8) pronájem pozemku p. č. KN 27/3 – trvalý travní porost/ZPF o výměře 404 m2, k. ú.
Dubská Lhota paní Mxxx Rxxx, bytem Dubská Lhota xx. Cena: 3,- Kč/m2/rok. Záměr
byl vyvěšen od 5. 5. 2020 do 26. 6. 2020. Pan starosta se pověřuje k podpisu nájemní
smlouvy.
9) převod provozních prostředků do fondu investic ve výši 52.000,- Kč z důvodu nákupu
konvektomatu do školní jídelny
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10) udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEM FOR
WOMEN, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti pro příspěvkovou organizaci Základní
škola a Mateřská škola Dub. Dar bude poskytnut ve dvou etapách. Část pro rok 2020 ve
výši 14.630,- Kč a část pro rok 2021 ve výši 22.420,- Kč.
11) udělení souhlasu se zařazením investičního záměru do Strategického rámce Místního
akčního plánu ORP Prachatice pro zařízení Základní škola a Mateřská škola Dub
12) bezúročnou finanční zápůjčku pro Tělovýchovnou jednotu Dub, z. s., IČ: 63284618, se
sídlem Dub 109, ve výše 76.000,- Kč na nákup zahradního traktoru STARJET UJ 102
– P4, se splatností 3 roky. Pan místostarosta se pověřuje k podepsání smlouvy
o zápůjčce.
13) Dohodu o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu ( ze dne 5. 1. 2004) s nájemcem Česká
pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: 47114983, na adrese Dub 4, k datu
31. 12. 2020. Pan starosta se pověřuje k podpisu Dohody o ukončení účinnosti smlouvy
o nájmu.
14) ukončit administraci dotačního řízení od MZE a využít program Podpora rozvoje
regionů 2019+ z PRV Ministerstva pro místní rozvoj: Důvodem je větší finanční dotace
od MMR oproti MZE. Zpracování a administrativa dotačního titulu bude zadána externí
firmě.
15) Pasport úložných prostor na čp. 83 v Dubu
16) vyřazení nepotřebného a poškozeného majetku v ZŠ a MŠ Dub. Majetek Městyse Dub:
v částce 9023,85 Kč a majetek organizace: v částce 13.514,- Kč. Vyřazení bude
provedeno k datu 30. 6. 2020.
17) opravu hasičské zbrojnice v osadě Javornice - požadovaná dotace byla 67.200,- Kč,
přiznaná dotace je ve výši 41.000,- Kč od Jihočeského kraje v rámci Dotačních
programů JčK pro rok 2020
18) zažádat Nadaci ČEZ z programu Podpora regionů o nadační příspěvek na opravu
STROOMu –„ POD STROOMEM V SUCHU“

Pozvánky na nadcházející akce
Pouťový fotbalový turnaj o Pohár starosty městyse Dub
Tradiční fotbalový turnaj se koná v letošním roce v sobotu 18 7. od 12 hodin
na fotbalovém hřišti v Dubu. Turnaje se zúčastní družstva TJ Dub, Sokol Křesín,
Bureš Team a Slavoj Volyně ,,B“. Vzhledem k dlouhé koronavirové pauze se
těšíme na početnou diváckou návštěvu.
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Pouťová zábava
SDH Dub si dovoluje vás pozvat na Pouťovou taneční zábavu, která se koná
v sobotu 18. 7. od 20 hodin v KD Dub. Po mnoha letech vás bude večerem
provázet kapela POZOR VIZITA! Vstupné 100,- Kč.

Pouťová bohoslužba
Ve výčtu všech akcí by neměla chybět ta primární, pouťová bohoslužba.
Konat se bude v sobotu 18. 7. 2020 od 11 hodin v kostele Rozeslání sv. Apoštolů
v Dubu.

Základní a Mateřská škola Dub
Cvičení v přírodě.
Na konci školního roku jsme i přes malý počet žáků zvládli cvičení v přírodě. Nesměl
chybět i tradiční cvičný poplach, v tělocvičně si děti vyzkoušely masáž srdce na figuríně a na
školní zahradě ošetření raněného. Na dětském hřišti házely míčkem do koše a plnily zašifrovaný

úkol
v Morseově abecedě. Všem dětem se
povedlo záhadu vyluštit a užít si dopoledne na
čerstvém vzduchu.
pro DL Daniela Půbalová

Mateřská škola Dub OZNAMUJE:
Po dobu letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena
od 13. července do 14. srpna 2020.
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Mateřské centrum Dupy Dub
14. 7. Vás zve na výměnu zahradních (i jiných) přebytků od 10:30 v MKC Dupy Dub
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SVĚTÝLKA – cvičení na podporu psychomotorického rozvoje dětí
Pravidelné cvičení s Mgr. Bárou Švarzbergerovou
KAŽDÉ ÚTERÝ od 9:30 hod. Místo konání: MKC Dupy Dub, Dub 93
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sociální a rodinné poradenství – individuálně dle domluvy, místo konání: MKC
Dupy Dub, Dub 93.
V případě zájmu nás kontaktujte.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Více informací na: www.facebook.com/impakt.dub, mailem či telefonicky.
(e-mailem impakt.kurzy@gmail.com či na tel.: 777 186 208)
Těšíme se na Vás!

Blahopřejeme jubilantům
Blahopřejeme: paní Steinerové Haně (60)
manželům Chrášťanským k narození dcery Miriam

redakce: dubskelisty@centrum.cz
Zpravodaj městyse Dub u Prachatic, vydává Městys Dub u Prachatic jako měsíčník
Redakce: Marie Matušková, Alena Nováková, Václav Novák
uzávěrka do 25. v měsíci
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