Zápis č. 9/2007
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 27. listopadu 2007 od 18 hodin na radnici.
Zahájení zasedání
Jednání zahájil a řídil PaedDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta. Přivítal přítomné členy zastupitelstva, občany a
hosty a provedl kontrolu prezence. Konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 14 členů:
SNK ED
PaedDr. Jiří Miler, Ph.D., Ing. Pavel Rechcígel, Jaroslava Vaňková, Martin Korych
ODS
Martin Bobek, MUDr. Renata Zikmundová, Ing. Zdeněk Paclt
SN Za Českodubsko krásnější
Ing. Petr Jodas, Ing. Jiří Třešňák, Mgr. Pavel Pechanec, Josef Müller
KDÚ ČSL
Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.
KSČM
František Bulíř
ČSSD
Stanislav Eichler
Omluveni: Vladimír Bulíř
Starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak
schopné přijímat usnesení.
Návrhová komise: Ing. Jiří Třešňák, Ing. Petr Jodas, Martin Bobek
schvaluje: 14
neschvaluje: 0

zdrželo se hlasování: 0

Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Vaňková, Ing. Petr Jodas
schvaluje: 14
neschvaluje: 0

zdrželo se hlasování: 0

Zapisovatelka: Jana Sadecká
Starosta přednesl zastupitelům návrh postupu vyjádření se k jednotlivým bodům. Návrh usnesení:
Zastupitelé města schválili v souladu s jednacím řádem možnost vyjádření se k jednotlivým bodům
v pořadí: nejdříve člen zastupitelstva a poté občan.
schvaluje: 14
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0

Program:
1. Schválení programu rozvoje města Český Dub
2. Mikroregion Podještědí ( Zpráva Finančního úřadu – projekt Bono Publico )
3. Ekonomické záležitosti ( Hospodaření města v období 1-9/07, III. změna rozpočtu
4. Majetkové záležitosti
5. Diskuse se zástupcem Policie ČR – oddělení Český Dub
Návrh Stanislava Eichlera:
Zařadit do programu jednání „ Žádost občanů o privatizaci panelového domu čp.86 – 88, Mírové sídliště,
Český Dub IV“ jako bod č. 6 – po projednání plánovaných bodů.
Starosta navrhl hlasovat o programu s doplněním bodu č. 6.
schvaluje: 14

neschvaluje: 0
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zdrželo se hlasování: 0

Přišel Vladimír Bulíř – přítomno 15 zastupitelů.
1. Schválení programu rozvoje města Český Dub
ZM/07/49
Starosta zrekapituloval přípravu Programu rozvoje, která probíhala od ledna 2007 za účasti expertní
skupiny složené z 30 podnikatelů a přizvaných občanů města. Přípravy se také účastnili členové rady a
zastupitelstva, úředníci a ředitelé příspěvkových organizací.
Zastupitelstvo města Český Dub po projednání:
a) schvaluje Program rozvoje města
b) ukládá starostovi města zajistit dopracování Akčního plánu pro r. 2008 v přímé závaznosti na
schválený Program rozvoje města. T: 15. 02. 2008.
schvaluje: 15
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0
2. Mikroregion Podještědí
ZM/07/50
Starosta přivítal předsedkyni Mikroregionu Podještědí p. Janu Švehlovou a požádal ji o stručné zhodnocení
stávající situace týkající se kauzy Bono Publico a projednání ukončení členství Města Český Dub
v Mikroregionu Podještědí.
Ukončení členství - návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání
trvá na ukončení členství Města Český Dub tak, jak bylo schváleno ZM/07/27 ze dne 29.5.2007, přičemž
Město Český Dub zaplatí alikvotní část příspěvku (tj. 5/12 z ročního příspěvku), požadavek mikroregionu na
zaplacení částky 4000 Kč (mimořádný příspěvek svazku) a částky 1200 Kč (podíl na dotaci) nepovažuje rada
města za oprávněné závazky města Český Dub.
Protinávrh č. 1 – Mgr. Pavel Pechanec:
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje ukončení členství Města Český Dub v Mikroregionu Podještědí ke dni 31.12.2007.
Hlasování o protinávrhu č. 1:
schvaluje: 1 Pavel Pechanec

Fr. Bulíř

neschvaluje: 12

zdrželo se hlasování: 2 St. Eichler

Protinávrh nebyl přijat, přistoupilo se k projednávání původního návrhu.
Zastupitelstvo města po projednání
trvá na ukončení členství Města Český Dub tak, jak bylo schváleno ZM/07/27 ze dne 29.5.2007, přičemž
Město Český Dub zaplatí alikvotní část příspěvku (tj. 5/12 z ročního příspěvku), požadavek mikroregionu na
zaplacení částky 4000 Kč (mimořádný příspěvek svazku) a částky 1200 Kč (podíl na dotaci) nepovažuje rada
města za oprávněné závazky města Český Dub.
schvaluje: 14
neschvaluje: 1 Pavel Pechanec
zdrželo se hlasování: 0
Odešla Jaroslava Vaňková – přítomno 14 zastupitelů
3. Ekonomické záležitosti
ZM/07/51
Zhotovitel návrhu: Ing. Zuzana Bartošová, vedoucí OESM; Předkladatel návrhu: Rada města Český Dub;
Označení návrhu: 1. Hospodaření města za období 1-9/2007, 2. Úprava plánovaného hospodářského
výsledku bytového hospodářství zahrnutím akcí „Výměna oken“ a „Kanalizační přípojky“ a úhradou
znaleckých posudků nutných pro privatizaci bytového fondu; Odůvodnění: Informace o hospodaření Města
Český Dub za období 1-9/2007. Je nutno upravit hospodářský výsledek bytového hospodářství díky realizaci
akcí „Výměna oken“, „Kanalizační přípojky“ a zadání znaleckých posudků na objekty určené k privatizaci.
Komentář - rozpočet města v období 1-9/2007
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Za 1. pololetí r. 2007 Město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu
ve
výši 29 096 202 Kč, tj 74 %, čerpání výdajů do výše 29 915 864 Kč, tj. 67 % Stav účtů k 30.9.2007 činí
6 750 875,55 Kč, z toho na běžných účtech 4 129 173,50 Kč. Odchylky v plnění oproti schválenému rozpočtu
jsou podrobněji specifikovány v níže uvedených tabulkách.
PŘÍJMY (v Kč)
Třída
Schválený
Plnění
%
Odůvodnění plnění rozpočtu
rozpočet
v aktuální
m znění
Plnění probíhá v souladu s rozpočtem.
I. Daňové příjmy 22 500 360 17 873 033 79
Z toho:
Plnění v souladu s rozpočtem, nižší plnění u daně
20 689 360 16 352 813 79
- Daně

- Poplatky a
odvody v oblasti
životního prostř.,
místní poplatky
II. Nedaňové
příjmy
III. Kapitálové
příjmy
IV. Přijaté
transfery

Členění dle
rozpočtu
Zemědělství a
lesní
hospodářství
Průmyslová a
ostatní odvětví –
dopravní
obslužnost
Služby pro
obyvatelstvo
(zpravodaj,
příspěvky p.o.,
nebytové
hospodářství,
běžná údržba

z příjmu fyzických osob výdělečně činných, vzhledem
k příznivému plnění u dalších daní bude možno
případnou korekcí upravit rozpočet příjmů pouze mezi
položkami .
Plnění neprobíhá lineárně – poplatky za komunální
odpad, ze psů....se platí v urč. termínech (2 x ročně),
některé jednorázově (např. odvod výtěžku z výherních
hracích přístrojů...)

1 811 000

1 520 220

84

5 469 376

3 987 759

73

Plnění probíhá v souladu s rozpočtem.

3 730 000

2 752 091

74

Plnění probíhá v souladu s rozpočtem.

7 590 717

4 483 319

59

Plnění probíhá v souladu s rozpočtem, Městu jsou
Krajem pravidelně poukazovány částky na výkon státní
správy a školství. Transfer na žáky z cizích obcí v ZŠ
Český Dub již vyčerpán v plné výši. Byly přijaty a
rozpočtovým opatřením do rozpočtu zahrnuty dotace
ve výši 84 000 Kč pro SDH na nákup dýchacích
přístrojů, dále dotace 400 000 Kč a 100 000 Kč na
renovaci haly v ZŠ, 300 000 Kč na úpravu hasičské
nádrže ve Smržově (fyzicky tyto dotace byly
poukázány na účet města až v 10/2007) a transfer
z MŽP na ošetření aleje K. Světlé ve výši 120 100 Kč.
Očekáváme ještě do konce roku 2007 přijetí dotace
z Ministerstva kultury na městské opevnění ve výši
200 000 Kč.

Schválený
rozpočet
v aktuální
m znění
426 000

VÝDAJE (v Kč)
Plnění
%

Odůvodnění čerpání rozpočtu

315 903

74

Čerpání probíhá v souladu s rozpočtem

250 020

187 515

75

Probíhá ve čtvrtletních splátkách, přesně dle smlouvy
s Libereckým krajem na dopravní obslužnost.

18 644 636

13 438 378

72

Čerpání probíhá bez větších výkyvů;
Celková výše této skupiny výdajů je ovlivněna též
jednorázovou splátkou daně z příjmu právnických osob za
obec (táž suma je rovněž v části příjmové) – bylo
komentováno již ve zprávě o hospodaření města za 13/2007.
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města, zeleň,
odpady....)
Sociální věci a
politika
zaměstnanosti
Požární ochrana

4 969 086

2 991 318

60

Klíčovou položkou je výplata sociálních dávek – na tyto je
pravidelně poukazován transfer z MPSV prostřednictvím
Krajského úřadu, na základě nových zákonů o sociální péči.

1 084 000

310 789

29

Vyšší čerpání až ve III. čtvrtletí – IV. čtvrtletí, nákup
dýchacích přístrojů (200 tis. Kč) a rekonstrukce topení ve
zbrojnici SDH (cca 200 tis. Kč)

Všeobecná
veřejná správa a
služby

12 544 711

7 539 904

60

Investice, opravy

6 519 000

5 132 369

79

Výše výdajů střediska „Činnost zastupitelstva“ ovlivněna
výplatou odstupného bývalému vedení, finanční vypořádání
z minulých let je 100 %, neboť bylo provedeno počátkem
roku, rovněž výplata příspěvků do sdružení, jichž je Město
členem, již byla v plné výši realizována.
Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám je již
většina investičních akcí i oprav ukončena, (obnova
náměstí, dokončení kanalizace a s tím související
komunikace Na Žižkově, vybudování městské tržnice, atd);
překročení ročního rozpočtu u některých investic (oprav) je
řešeno úsporou na jiných akcích – viz 3. rozpočtová změna
do ZM v 11/2007

Příloha: Tabulky hospodaření za období leden až září 2007

Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-9/2007:
Hospodaření bytového hospodářství probíhá podle stanoveného rozpočtu. Dlužné na nájemném činí
k 30.9.2007 389 978,01 Kč, z toho vysouzené činí 128 207,34 Kč, zažalované 54 034,64 Kč, k úhradě na
základě splátkových kalendářů 104 517,52 Kč a průběžné (dochází pouze k opožděným platbám) 103
218,51 Kč. V průběhu měsíce července došlo k částečnému umoření dlužných částek z přeplatků za
vyúčtování služeb nájemcům bytů. Za 1. pololetí roku 2007 byly realizovány tyto větší opravy či investice:
Malování v domě s pečovatelskou službou za cca 136 tis. Kč.
Dále byla uskutečněna výběrová řízení na následující akce:
1. Dodávka a montáž dřevěných eurooken v budově 16 a 17/I a dřevěných a špaletových oken v budově čp.
10/I v Českém Dubu včetně demontáže, v celkové ceně 2 092 788 Kč včetně DPH (v roce 2007 se přepokládá
profinancování částky 1 039 530 Kč). Akce je uskutečněna v rámci revitalizace centra města (v loňském
roce byly na těchto domech opraveny fasády).
2. Provedení kanalizačních přípojek domů čp. 54,55, 56, 6 a 11 v ceně celkem 484 861 Kč včetně DPH. Akce
má souvislost s kanalizací Města Český Dub.
Dále je očekáván do konce roku 2007 mimořádný výdaj ve výši cca 70 000 Kč za vyhotovení znaleckých
posudků, jakožto podkladu pro privatizaci bytových objektů, které zastupitelstvo města na svém zasedání dne
16.10.2007 schválilo do privatizace.
Z uvedeného důvodu nebude dosažen původně plánovaný hospodářský výsledek hospodářské činnosti ve výši
1 899 000 Kč, který byl ovšem byl navržen bez zahrnutí těchto rozsáhlých akcí v rozpočtu. O objem
prostředků, který tyto akce představují, tj. cca 1 600 000 Kč, bude snížen.
VÝDAJE (v Kč)
Náklady
Výměna
zařizovacích
předmětů
Výměna oken.
Kanalizační přípojky.
Opravy
zařizovacích
předmětů
Opravy a udržování domy
Opravy a udržování - byty

Rozpočet
2007
300 000

Upravený rozpočet
300 000

191 383

0

1 525 000

0

80 000

80 000

17 009

500 000

500 000

309 325

450 000

450 000

634 748
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Čerpání za 1-9/07

Revize
Ostatní (telefon, banka,
mzdy,
pošta,
právní
služby, znalecké posudky
pro privatizaci)
CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK

40 000
531 000

40 000
601 000

25 472
370 104

1 901 000
1 899 000

3 496 000
304 000

1 548 041
1 474 661

PŘÍJEM (v Kč)
Nájem
Úroky a penále
CELKEM

Rozpočet
2007
3 800 000

Plnění za 1-9/07
3 800 000

3 800 000

3 800 000

2 952 194
70 508
3 022 702

Hospodářské výsledky příspěvkových organizací zřízených Městem Český Dub za 3. čtvrtletí r. 2007:
HV hlavní
činnost

Základní umělecká škola

HV
doplňková
činnost

Celkem

4 673,73

0

109 154,69

18 909

Mateřská škola

30 722,69

0

Základní škola

555 207,39

153 467,92

Podještědské Muzeum

-16 503,27

67 963,84

Městská knihovna a kulturní
centrum

394 170,07

4 600

Pečovatelská služba

Komentář

pol. Plyn je překročena o 40 tis.
4 673,73 Kč,školné není vybíráno plynule,
plnění je 53,3%, do konce roku by
ZUŠ měla ještě vybrat 135 tis. Kč.
Položka příjmů je plněna na 91 %,
což je o 53 tis. více příjmů. Na
128 063,69
výdajích jsou ušetřena 2%, což je
cca 53 tis. Kč.
30 722,69 pol. školné plněna na 97%, tj. o
16 tis. více, výdaje ušetřeny o 1%,
to je cca 10 tis. Kč.
příjmy překročeny o 5% tj. 34 tis.
708 675,31 navíc. Na výdajích ušetřeno 20%,
tj. 844 tis., z toho nejvíce na
energiích-750 tis.
Náklady budou přeúčtovány v
10/07 ž HČ na DČ
51 460,57 (oprava účtování), zisk vznikl
ušetřením výdajů o 3%, tj. 55 tis.
Kč.

398 770,07
Překročeny příjmy o 9%, tj. 9 tis.
Kč. Výdaje ušetřeny o 18%, tj.
379 tis. Kč.

Návrh na realizaci: OESM doporučuje zastupitelstvu po předchozím projednání a odsouhlasení tohoto
materiálu v radě města a finančním výboru vzít zprávu o hospodaření Města Český Dub na vědomí bez
připomínek. Úprava (snížení) plánovaného hospodářského výsledku bytového hospodářství díky uskutečnění
investičních akcí většího rozsahu.; Projednáno: v radě města dne 31.10.2007, ve finančním výboru
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s termínem dodání připomínek do 9.11.2007. Dotazy Ing. Dědkové, Ph.D. zaslané e-mailem 2.11.2007 byly
vedoucí OESM zodpovězeny dne5.11.2007.Návrh usnesení :
Odešel Josef Müller – přítomno 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo města po projednání
a) bere na vědomí hospodaření města za období 1-9/2007 bez připomínek;
b) schvaluje snížení plánovaného hospodářského výsledku bytového hospodářství na rok 2007 o cca
1 600 000 Kč z hospodářské činnosti z důvodu realizace akcí:
1. Dodávka a montáž dřevěných eurooken v budově 16 a 17/I a dřevěných eurooken a
špaletových oken v budově čp. 10/I v Českém Dubu, ve výši 1 039 530 Kč;
2. Provedení kanalizačních přípojek domů čp. 54,55, 56, 6 a 11 v ceně celkem 484 861 Kč
včetně DPH;
3. Úhrada znaleckých posudků ve výši 70 000 Kč na objekty určené k privatizaci.
schvaluje: 13

zdrželo se hlasování: 0

neschvaluje: 0

ZM/07/52
Zhotovitel návrhu: Ing. Zuzana Bartošová, vedoucí OESM; Předkladatel návrhu: Rada města Český Dub;
Označení návrhu: 3. změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 56 94.; Odůvodnění:
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., § 16 o změnách rozpočtu.; Řešení, dopad: Provedení rozpočtových
změn, které se vztahují k závazným ukazatelům.

Č.

Navýšení, ponížení o částku

TEXT

Výchozí stav příjmů a výdajů (schválený rozpočet):
Výchozí stav financování (schválený rozpočet):

56.

VÝCHOZÍ STAV CELKEM:
Příjem od obce Všelibice ze vedení přestupkové
agendy
Dotace z ÚP na zaměstnance úklidu a údržby města
Použití dotace z ÚP ve výdajové části
Navýšení příjmů z těžby dřeva
Navýšení příjmů-daň z příjmu právnických osob
Odvod za energie p.o. ZŠ
Odvod za energie p.o. MŠ
Odvod za energie p.o. Muzeum
Odvod za energie p.o. Pečovatelská sl.

7 725,00
144 000,00

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65. Odvod za energie p.o. MKKC
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

PŘÍJMY (v Kč) VÝDAJE (v Kč)
39 297 453,00
44 444 453,00
6 735 000,00
1 588 000,00

144 000,00
100 000,00
150 000,00
-350 000,00
-3 500,00
-23 000,00
-39 000,00
-45 000,00

Přesun prostředků na středisku Správa - služby
(mandátní smlouva-invest.činnost)

-150 000,00
150 000,00

Přesun prostředků do mezd
Dary na úhradu nákladů (Oslavy města)
Příjmy z pronájmu reklamní plochy (Oslavy města)
Oslavy města - pohoštění
Oslavy města-služby (koncerty, atd.)
Oslavy města - materiál

86 500,00
89 000,00

Oslavy města - mzdové náklady

15 000,00
185 000,00
29 000,00
6 000,00

Obřadní síň 363 000 Kč
74. Obřadní síň radnice - opravy a údržba

196 000,00
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Obřadní síň radnice - DKP
Obřadní síň radnice - služby
Obřadní síň radnice - drobný materiál
"Jesle" - úspora za plyn
"Kino" - úspora na opravách a údržbě
"Radnice" - úspora za plyn
"Radnice" - úspora na opravách a údržbě
"Kulturní dům" - úspora za plyn

105 000,00
56 000,00
6 000,00
-5 000,00
-80 000,00
-70 000,00
-20 000,00
-8 000,00

83. "Kulturní dům" - úspora na opravách a údržbě

-180 000,00

SDH - převod z rozpočtu na položce údržby na
84. investice( na dýchací přístroje, částečně hrazeno z
dotace z KÚLK)

-117 000,00
117 000,00
100 000,00

85. SDH - převod do investic
86. Navýšení rozpočtu na veřejnou zeleň
87.

Snížení rozpočtu na akce "Komunikace Palackého" nerealizováno v r. 2007

-392 000,00

Snížení rozpočtu na úrocích za úvěr na náměstí B.

88. Smetany

-29 000,00

Navýšení rozpočtu na akci "Úprava prostranství V.
89.
Havla - tržnice"

254 000,00

Navýšení rozpočtu na akci "Oprava komunikace Na
90.
Žižkově po kanalizaci"

167 000,00
700 000,00
20 000,00

91. Zpevnění plochy U komendy
92. Akce v DPS - ze zvláštního účtu
93. Financování akcí v DPS ze zvláštního účtu

20 000,00

94. Dotace z KÚLK na zázemí cestovního ruchu
95.

80 000,00

Vybudování zázemí cestovního ruchu - "Domeček" u
Komendy

96. Změna rozpočtové rezervy
Kontrolní mezisoučet - sumář změn

677 225,00

PŘÍJMY PO 3. ZMĚNĚ
VÝDAJE PO 3. ZMĚNĚ
FINANCOVÁNÍ PO 3. ZMĚNĚ

180 000,00
-241 275,00
677 225,00

39 954 678,00
45 121 678,00
5 167 000,00

Rozpočtová rezerva

262 411,00

Projednáno: V radě města dne 31.10.2007, ve finančním výboru s termínem dodání připomínek do
9.11.2007. Dotazy Ing. Dědkové, Ph.D. zaslané e-mailem 2.11.2007 byly vedoucí OESM zodpovězeny dne
5.11.2007.; Návrh usnesení :
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje 3. změnu rozpočtu - rozpočtová opatření č.56 – 96. Příjmy města po této změně činí 39 954 678
Kč, výdaje 45 121 678 Kč, financování 5 167 000 Kč. Rozpočtová rezerva je 262 411 Kč.
schvaluje: 13
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0
4. Majetkové záležitosti
ZM/07/53
Zhotovitel návrhu: Aleš Lipský, referent OESM; Předkladatel návrhu: Rada města Český Dub –
RM/07/261;Označení návrhu: schválení poskytnutí věcného daru v souladu s § 85 zákona 128/2000 Sb.;
Odůvodnění: RM/07/148, 213 a 261, Dopis č.j. MUCD 847/2006 ze dne 5. 12. 2006 ve věci
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neplatné smlouvy uzavřené s obcí dne 15.01.1997 od Miroslava Jágra. Pan Miroslav Jágr se a domáhá
vlastnického práva k pozemku p.č. 37 nebo k pozemku p.č. 125 v k.ú. Smržov u Českého Dubu z oprávněných
důvodů.; Řešení, dopad: OESM ve spolupráci s místostarostou města Český Dub panem Martinem Bobkem
našel způsob vyřešení situace způsobem postoupení vlastnictví pozemku p.č. 37 v k. ú. Smržov u Českého
Dubu zpět do vlastnictví p. Jágra ve formě věcného daru s tím, že vedle darovací smlouvy obě strany uzavřou
ještě dohodu o narovnání. Veškeré výdaje spojené s převodem nemovitostí, včetně darovací daně nese
v tomto případě dárce. Při zpravování dohody o narovnání mezi Městem Český Dub a panem Miroslavem
Jágrem a v souvislosti s darovací smlouvou na pozemek p.č. 37 v k.ú Smržov u Českého Dubu se prokázalo,
že pro pozemek obce p.č. 86 o výměře 2 m2 nebylo podle směnné smlouvy ze dne 18. 06. 1997 zapsáno právo
odpovídají věcnému břemenu spočívající v přístupu přes pozemek p.č. 37 pro účely oprav transformátoru a
jeho výměny. V okamžiku, kdy by vlastnictví pozemku p.č. 37 přešlo formou darovací smlouvy na p.
Miroslava Jágra, by Město Český Dub nemělo oprávnění vstupovat na pozemek p.č. 86 přes pozemek p.č.
37. Navíc distribuční elektrické zařízení není ve vlastnictví města, tudíž není důvod zatěžovat naši nemovitost
věcným břemenem pro cizí subjekt. Záměr poskytnutí věcného daru pozemku p.č. 37 bylo již zveřejněno na
úřední desce MÚ v období od 26. 06. 2007 do 12. 07. 2007 a poskytnutí věcného daru pozemku st.p.č.86 bylo
zveřejněno v období od 21. 09. 2007 do 07. 10. 2007.; Návrh na realizaci: Vedle darování p.č. 37 darovat i
pozemek st.p.č. 86 v k.ú. Smržov u Českého Dubu do vlastnictví Miroslava Jágra. Pan Jágr rozsah
darovaného majetku přijímá. Vedle tohoto věcného daru musí dojít k uzavření „dohody o narovnání“
schválené radou města RM/07/262.; Projednáno: - s druhou stranou, s JUDr. Plašilovou, s Ing. Bartošovou,
RM/07/26; Návrh na usnesení:
Přišel Josef Müller – přítomno 14 zastupitelů.
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje darovací smlouvu č. 5/2007/D/NM/P na poskytnutí věcných darů pozemků p.č. 37 – ostatní plocha
o výměře 490 m2 a stavebního pozemku p.č. 86 – zastavěná plocha o rozloze 2 m2 , to vše v k.ú. Smržov u
Českého Dubu, do vlastnictví Miroslava Jágra.
schvaluje: 14
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0
5. Diskuse se zástupcem Policie ČR – oddělení Český Dub
Starosta přivítal zástupce Policie ČR – obvodního oddělení Český Dub Bc. Davida Knoblocha, vedoucího
oddělení. Bc. Knobloch informoval veřejnost o současném personálním stavu na oddělení, o činnosti
oddělení a jeho provozu. Na příštím ZM předloží statistické tabulky o činnosti oddělení.
6. Žádost občanů o privatizaci panelového domu čp.86 – 88, Mírové sídliště, Český Dub IV
Bylo dohodnuto, že privatizaci bytového fondu bude věnován 1. Den starosty v lednu 2008.
Návrh usnesení:
ZM/07/54
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje uvolnění fin. prostředků ze střediska bytového hospodářství na vypracování znaleckých posudků
panelových domů čp. 86 - 88 a čp. 91- 94 Mírové sídliště, Český Dub.
schvaluje: 14
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0
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Starosta pozval přítomné:
 29.11. – Den otevřených dveří ve sportovní hale ZŠ – účast náměstka hejtmana Radima Ziky
 30.11. – Varhanní koncert
 1. 12. – Ekumenická bohoslužba a Osobnost Českodubska

PaedDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta města
V Českém Dubu dne 29.11. 2007

Ověřovatelé zápisu:

..........................................

Zapisovatelka zápisu:

..........................................

...............................................
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