Zápis č. 4/2019
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 23. 9. 2019 od 17.00 hodin v České besedě
Zahájení zasedání
Jednání zahájil a řídil Jiří Miler, starosta. Přivítal přítomné členy zastupitelstva, občany a hosty
a provedl kontrolu prezence.
Přítomni:
Nezávislé sdružení občanů:
Jiří Miler, Ondřej Fila, Tomáš Pražák, David Rubáš, Martina Růžičková, Michael Šindelář,
Jaroslava Vaňková, Pavel Rechcígel, Dominik Rubáš
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek, Aleš Kabátek, Zdeněk Paclt
Nepřítomni:
Petr Jodas, Martin Ponikelský, Oldřich Laufke
Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 12 zastupitelů, což je nadpoloviční většina
členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.
Určení zapisovatelky
Starosta města určil zapisovatelkou p. Janu Sadeckou.
Volba členů návrhové komise
Starosta města navrhl složení návrhové komise. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2019/ZM/04/45
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Zdeněk Paclt , předseda komise
- David Rubáš, člen komise
- Martina Růžičková, člen komise
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2019/ZM/04/46
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub:
- David Rubáš
- Jaroslava Vaňková.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
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Schválení programu jednání zastupitelstva města
Starosta přednesl návrh programu tak, jak byl zveřejněn na úřední desce s úpravou bodu 2 a vyzval
zastupitele k připomínkám nebo doplnění programu jednání. Nebyl předložen žádný návrh na
doplnění programu.
Usnesení:
2019/ZM/04/47

Schválení programu jednání Zastupitelstva města Český Dub

1. Kontrola plnění usnesení
2. Volba místostarosty
a. Rezignace Ing. Petra Jodase na funkci místostarosty
b. Volba místostarosty
3. Ekonomické záležitosti
a. Hospodaření města za leden - červen 2019
b. Rozpočet města 2019 – 5. změna
c. Časový harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2020
d. Zrušení Fondu na nákup rychlého záchranného automobilu
e. Zrušení Fondu na Revitalizaci městské památkové zóny - ulice Kostelní
4. Majetkové záležitosti
a. Kupní smlouva č. 06/2019 mezi Městem Český Dub (prodávající) a
(kupující) k převodu nově odděleného pozemku p. č. 227/2
o výměře 24 m2, k. ú. Loukovičky
b. Smlouva o zřízení předkupního práva mezi Městem Český Dub (jako budoucí
oprávněný) a Podještědským FC Český Dub, z. s., IČ: 46746412 (jako budoucí
povinný)
5. Různé
a. Informace starosty
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
Mgr. Růžičková přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze dne
24. 6. 2019, všechna usnesení byla vyřízena a splněna.
1. Kontrola plnění usnesení
Usnesení:
2019/ZM/04/48
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze zápisu č. 3 ze zasedání Zastupitelstva
města Český Dub ze dne 24. 6. 2019, bez připomínek.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
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2. Volba místostarosty
a. Rezignace Ing. Petra Jodase na funkci místostarosty
Dne 9. 9. 2019 podal Ing. Petr Jodas písemnou rezignaci na funkci místostarosty. Rezignace je datu
podání, tj. 9. 9. 2019. Dle § 99, odst. 4, zákona o obcích: „Je-li starosta nebo místostarosta odvolán
z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být i členem rady obce“. Rada města vzala na vědomí
rezignaci na svém zasedání dne 11. 9. 2019.
Usnesení:
2019/ZM/04/49
Rezignace Ing. Petra Jodase na funkci místostarosty
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
rezignaci Ing. Petra Jodase na funkci místostarosty ke dni 9. 9. 2019
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:1/M. Bobek
b. Volba místostarosty
V souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města Český Dub čl. 6, bod 28 – pokud je volen starosta
nebo místostarostové města, je nejprve zvolena volební komise. Předseda volební komise seznámí
s průběhem volby, který předtím schválilo zastupitelstvo. Dále seznamuje přítomné s výsledkem
volby.
Návrh obsazení členů volební komise:
Usnesení:
2019/ZM/04/50
Volba členů volební komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
volební komisi ve složení:
- Martina Růžičková, předseda komise
- David Rubáš, člen komise
- Jaroslava Vaňková, člen komise.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
Návrhy kandidáta na funkci místostarosty:
Starosta přednesl návrh: p. Ondřej Fila, který kandidaturu přijal
Žádný další návrh nebyl podán.
Usnesení:
2019/ZM/04/51
Volba místostarosty
Zastupitelstvo města po projednání
volí
z řad členů zastupitelstva do funkce místostarosty města p. Ondřeje Filu,
,
s účinností od 1. 12. 2019.
Hlasování: pro:10/ proti:0/ zdržel se:2/M. Bobek, Z. Paclt
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Starosta poblahopřál nově zvolenému místostarostovi ke zvolení. P. Ondřej Fila poděkoval
přítomným zastupitelům za důvěru a zvolení do funkce místostarosty a seznámil zastupitele se svou
dosavadní profesní dráhou.
3. Ekonomické záležitosti
a. Hospodaření města za leden - červen 2019
Komentář - rozpočet města v období 1-6/2019
Za období 1-6/2019 město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu v
aktuálním znění ve výši 30 826 487,04 Kč, tj. 55,8 % schváleného rozpočtu, čerpání výdajů bylo ve
výši 24 076 060,35 Kč, tj. 44,2 % schváleného rozpočtu. Z toho běžné (provozní) výdaje jsou
čerpány ve výši 23 631 521,70 Kč a kapitálové výdaje ve výši 444 538,65 Kč. Plnění a čerpání
rozpočtu je podrobněji specifikováno v níže uvedených tabulkách.
Stav účtů k 31. 06. 2019 činil 22 795 753,40 Kč, z toho na základních běžných účtech 20 370 392,80
Kč, na běžných účtech fondů 2 425 360,60 Kč.
Stavy peněžních fondů města k 31. 06. 2019:
Fond rezervní
Fond sociální
Fond na revitalizaci městské památkové zóny
Fond kotelny
Fond soc. pomoci v nouzi
Třída

1 087 186,05 Kč
195 456,66 Kč
1 035,20 Kč
1 138 751,65 Kč
2 931,04 Kč

PŘÍJMY (v Kč)

Schválený
rozpočet
po změnách
45 290 730

24 781 864

54,7

II. Nedaňové
příjmy

2 832 800

2 058 036

72,7

III. Kapitálové
příjmy

480 000

IV. Přijaté
transfery

6 638 341

I. Daňové příjmy

Plnění

245 396

3 741 191

%

51,1

56,4
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Odůvodnění plnění rozpočtu
Plnění celkových daňových příjmů (včetně poplatků
a odvodů) vzhledem ke schválenému rozpočtu - na 54,7
%. Z toho u Daní a poplatků z vybraných činností a
služeb na 53 % a Poplatků a odvodů na 89 % (vysoké
plnění je způsobeno pol. Poplatek za likvidaci KO, zde je
plnění již na 94 %).
Plnění u nedaňových příjmů (příjmy z lesního hosp.,
pronájmy NP, sběr a třídění komunálního odpadu,
příjmy z pohřebnictví …) – je plněn na 72, 7 %. Je to
ovlivněno plněním některých položek na 100 % - příjmy
z dividend, věcných břemen. Plnění nedaňových příjmů
je v souladu se schváleným rozpočtem.
Jedná se o příjmy z prodejů pozemků, z prodeje služ.
vozidla a z prodeje akcií. V I. Q byl příjem realizován v I.
u prodejů pozemků). Z prodeje akcií a prodeje služ.
vozidla bude příjem uskutečněn ve II. polovině roku.
Příjmy této skupiny příjmů jsou tvořeny pravidelným
transferem na státní správu, dále transfery a dotacemi
od KÚ LK pro město a příspěvkové organizace (tyto
příjmy jsou zároveň uvedeny ve výdajích rozpočtu a
navyšují jak příjmy, tak výdaje - město je převádí
příspěvkovým organizacím) a dotacemi ze st. rozpočtu
na akce schválené a přidělené na rok 2019.

Členění dle
rozpočtu
Zemědělství a
lesní hospodářství
Průmyslová a
ostatní odvětví –
dopravní
obslužnost
Služby pro
obyvatelstvo
(zpravodaj,
příspěvky PO,
nebytové
hospodářství,
běžná údržba
města, zeleň,
odpady....)
Sociální věci a
politika
zaměstnanosti

Schválený
rozpočet
320 000

VÝDAJE (v Kč)
Plnění

%

Odůvodnění čerpání rozpočtu

125 166

42,0

Čerpání výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem.

250 000

122 310

48,9

Příspěvek na dopravní obslužnost pro Liberecký kraj,
čerpáno pravidelně ve čtvrtletních splátkách, zajištěno
smluvně.

27 878 730

14 342 680

51,4

Čerpání výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem.

3 743 000

2 109 979

56,4

Čerpání výdajů u střediska Pečovatelská služba – příspěvek
na provoz ve výši 1/12 a dotace pro Pečovatelskou službu
od MPSV - po obdržení na účet města byla 1. část dotace
převedena na účet Pečovatelské služby, 2. část dotace
bude převedena po jejím zaslání na účet města.
Nižší čerpání výdajů je ovlivněno dosud nepotvrzenou
dotací na nákup hasičských obleků a helem, ostatní položky
jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem.
Čerpání nákladů jednotlivých středisek této skupiny
probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. Do této
skupiny patří činnost zastupitelstva, činnost místní správy,
pojištění majetku obce, úroky z úvěrů a ostatní.
Běžné a Investiční akce budou čerpány dle schváleného
rozpočtu dle fakturace tak, jak vyplývá z uzavřených smluv
a objednávek. Nízké čerpání je ovlivněno nečerpáním
výdajů na úhrady faktur Rekonstrukce budovy č. p. 20 Česká beseda (pozastávka) – 1 128 tis. Kč, Revitalizace ulice
Kostelní – 606 tis. a ostatní akce uvedené v Příloze č. 1.

Požární ochrana

970 000

331 231

34,1

Všeobecná
veřejná správa a
služby

13 299 128

6 582 062

49,5

Investice, opravy,
7 950 000
462 633
5,8
projekty,
rozvojové
dokumenty,
spoluúčasti k
dotacím
Příloha 1: Tabulka hospodaření za období leden až červen 2019

Celkové krátkodobé pohledávky z činnosti města (č. účtu 311 a 315) jsou k 31. 06. 2019 ve výši
473,8 tis. Kč. Z toho - neuhrazené poplatky za komunální odpad ve výši 231,5 tis. Kč, poplatky ze
psů ve výši 12,1 tis. Kč, neuhrazené nájemné min. let ve výši 119,4 Kč, neuhrazené poplatky za
přestupky, pokuty, odnětí zemědělské půdy 10,1 tis. Kč. Pohledávky, které jsou splatné až ve II.
pololetí roku 2019 - pronájem pozemků ve výši 44,0 tis. Kč a vydané faktury ve výši 56,7 tis. Kč.
Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též se řeší ve spolupráci s AK
JUDr. A. Šoljak.
Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-6/2019:
Hospodaření střediska bytového hospodářství se řídí schváleným rozpočtem. Rozpočet byl dne
11. 2. 2019 schválen usnesením zastupitelstva města č. 2018/ZM/01/07. Náklady (výdaje) jsou
vzhledem ke schválenému rozpočtu čerpány ve výši 513,3 tis. Kč tj. 20,5 % schváleného rozpočtu a
jsou čerpány především na opravy a údržbu bytového fondu. Výnosy (příjmy) jsou plněny ve výši
1 238,3 tis. Kč tj. 49,5 % schváleného rozpočtu a jsou tvořeny příjmy z nájemného bytů, splátek
dlužného nájemného z minulých let a bankovními úroky. Výsledek hospodaření (výnosy – náklady)
k 31. 6. 2019 je zisk ve výši 724 994 Kč.
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Dluh na nájemném a službách činil k 31. 6. 2019 částku ve výši 124 121 Kč, z toho zažalované
pohledávky činí 89 645 Kč, pohledávky vymáhané dle splátkových kalendářů činí
6 102 Kč a průběžné pohledávky, kdy dochází k opožděným platbám ve výši jednoho či dvou nájmů
jsou ve výši 14 292 Kč (jednoměsíční nájem u 3 nájemníků – aktuálně již uhrazeno), ostatní
pohledávky (v dědickém řízení) činí 14 082 Kč. Pohledávky za dlužným nájemným jsou sledovány
měsíčně. Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též se řeší ve
spolupráci s AK JUDr. A. Šoljak.
Náklady (v Kč) 1-6/2019
Materiál + energie

Účet
501.0100

Výměny zařizovacích předmětů

511.0101

Opravy zařizovacích předmětů

511.0102

Opravy a udržování - domy

511.0103

Opravy a udržování - byty

511.0104

Revize

Rozpočet 2019

Čerpání 1-6/2019 v Kč

179 000

92 905

1 400 000

220 209

511.0105

20 000

10 364

Ostatní služby (náklady stř. BH)

518.0100

150 000

75 124

Právní služby

518.0102

5 000

0

Služby pošt - SIPO

518.0103

Mzdové náklady vč. soc. a zdrav. poj.
Opravné položky – dlužné nájemné
Ostatní náklady z činnosti
CELKEM NÁKLADY*

521.0100
556.0100
549.100

5 000
201 000

2 125
112 560
0
0
513 287

VÝNOSY (v Kč) 1-6/2019

1 960 000

0
2 500 000

Plnění 1-6/2019 v Kč
1 237 356
0
925
1 238 281

Výsledek hospodaření (V-N)

540 000

724 994

Splátka a úrok z úvěru (převod do RO města)

540 000

0

0

724 994

Nájemné *
Ostatní finanční výnosy
Úroky a penále

Účet
603.0100
649.0100
662.0100

Rozpočet 2019
2 500 000

CELKEM VÝNOSY

Výsledek hospodaření po úhradě splátky
úvěru
bez služeb*

Návrh na realizaci:
Rada města projednala a odsouhlasila tento materiál na svém jednání dne 28. 08. 2019 a
doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu o hospodaření města Český Dub za období
1 - 6/2019 na vědomí bez připomínek.
Usnesení:
2019/ZM/04/52
Hospodaření města Český Dub za období 1-6/2019
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření města Český Dub za období 1-6/2019 bez připomínek.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
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b. Rozpočet města 2019 – 5. změna
Upřesnění rozpočtu podle skutečností, příp. dle známých předpokladů. Projednáno se správci
rozpočtu, vedením města, v radě města bude projednáno dne 23. 09. 2019.
Usnesení:
2019/ZM/04/53
Rozpočet 2019 - 5. změna
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
5. změnu rozpočtu na rok 2019, rozpočtová opatření č. 31. – 32., dle přílohy.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

c. Časový harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2020
Tvorba rozpočtu města Český Dub na rok 2020. Projednáno v radě města dne 11. 09. 2019 se
souhlasným stanoviskem.
Usnesení:
2019/ZM/04/54
Časový harmonogram tvorby rozpočtu pro rok 2020
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Časový harmonogram tvorby rozpočtu pro rok 2020.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

d. Zrušení Fondu na nákup rychlého záchranného automobilu
Odůvodnění:
V roce 2013 město plánovalo nákup vozidla pro JSDH ČD. V tomto roce již některé firmy přispěly
na nákup nového vozu. Tyto prostředky byly součástí rozpočtu města a bylo vhodné je účelově
oddělit. Z toho důvodu byl vytvořen Fond na nákup RZA (rychlého záchranného automobilu) a
schválena Pravidla jeho použití (schváleno zastupitelstvem města dne 22.10.2013).
Nákup RZA pro JSDH Český Dub ve výši 851 795 Kč se uskutečnil v roce 2016. Vzhledem
k realizaci akce Nákup RZA (rychlého záchranného automobilu) a vyčerpání finančních prostředků
na fondu, navrhuje odbor ekonomiky zrušení Fondu a jeho Pravidel.
(Územní samosprávný celek může zřizovat peněžní fondy dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizování je v pravomoci
zastupitelstva obce dle § 84, odst. 2 c) zákona 128/2000 Sb., o obcích).
Návrh na realizaci:
Projednat v zastupitelstvu města.
Projednáno:
V radě města dne 11. 9. 2019 s doporučením ke schválení.

7

Usnesení:
2019/ZM/04/55
Zrušení Fondu na nákup RZA (rychlého záchranného automobilu)
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zrušení Pravidel Fondu na nákup RZA (rychlého záchranného automobilu) z důvodu realizace akce
a vyčerpání finančních prostředků na fondu.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
e. Zrušení Fondu na Revitalizaci městské památkové zóny - ulice Kostelní
Odůvodnění:
Zastupitelstvem města Český Dub byl usn. č. ZM/08/92 ze dne 16. 12. 2008 zřízen Fond na obnovu
komendy v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech na konkrétní účel a řídí
se schválenými pravidly. Hospodaření v rámci fondu, jakož i změna či doplnění pravidel fondu je v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Vzhledem k tomu, že pro Fond na
obnovu komendy byl zřízen zvláštní účet, jsou veškeré pohyby na účtu evidovány odděleně od
ostatních finančních prostředků města, což plně zajišťuje přehlednost využití fondu ke schváleným
účelům. Usn. ZM č. 2016/ZM/03/30 ze dne 19. 4. 2016 byla schválena změna názvu „Fondu na
obnovu komendy“ na „Fond na revitalizaci městské památkové zóny - ulice Kostelní“ a nová
Pravidla Fondu.
Z důvodu ukončení akce a vyčerpání všech finančních prostředků na fondu (zůstatek ve výši
1 035,28 Kč bude převeden na základní účet města Český Dub) Rada města navrhuje ZM zrušení
fondu.
Návrh na realizaci:
Projednat v zastupitelstvu města.
Projednáno:
V radě města dne 11. 9. 2019 s doporučením ke schválení.
Usnesení:
2019/ZM/04/56
Zrušení Fondu na Revitalizaci městské památkové zóny - ulice Kostelní
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zrušení
a) Pravidel Fondu na Revitalizaci městské památkové zóny - ulice Kostelní
b) zvláštního účtu č. 190879190/0600 u Moneta Money Bank, a.s., který byl pro tento účel založen
a to z důvodu realizace akce a vyčerpání finančních prostředků na fondu.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
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4. Majetkové záležitosti
a. Kupní smlouva č. 06/2019 mezi Městem Český Dub (prodávající) a
(kupující) k převodu nově odděleného pozemku p. č. 227/2
o výměře 24 m2, k. ú. Loukovičky
Odůvodnění:

, bytem
,
požádali o odkoupení
části pozemku p. č. 227, k. ú. Loukovičky.
chtějí pozemek využít jako
přístupovou cestu k domu.
Řešení, dopad:
Dle územního plánu je pozemek v ploše smíšené obytné - venkovské, druh pozemku trvalý travní
porost. Dle cenové mapy města je pozemek ve IV CP, kategorie pozemku B, cena 204,80 Kč/m2. Na
základě geometrického plánu č. 103 – 111/2018 byl oddělen pozemek p. č. 227/2 o výměře 24 m2.
Cena odděleného pozemku je 4 915,20 Kč.
Geometrický plán k oddělení pozemku hradilo město, cena 6 400 Kč je připočtena k celkové kupní
ceně.
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku dne 15. 4. 2019 usnesením
č. 2019/RM/07/82. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 2. 5. 2019 do 18. 5. 2019
listinou MUCD 1143/2019.
Návrh na realizaci:
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení Kupní smlouvu č. 06/2019 mezi městem
Český Dub a
k převodu nově odděleného pozemku p. č. 227/2 o výměře
24 m2, k. ú. Loukovičky.
Usnesení:
2019/ZM/04/57
Kupní smlouva č. 06/2019
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Kupní smlouvu č. 06/2019 mezi městem Český Dub (prodávající) a
(kupující) k převodu nově odděleného pozemku p. č. 227/2 o výměře 24 m2, k. ú. Loukovičky
za celkovou cenu 11 315,20 Kč
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

b. Smlouva o zřízení předkupního práva mezi Městem Český Dub (jako
budoucí oprávněný) a Podještědským FC Český Dub, z. s., IČ: 46746412
(jako budoucí povinný)
Rada města na svém jednání dne 28. 8. 2019 projednala písemné sdělení JUDr. Šoljaka ze dne
7. 8. 2019 a usnesením č. 2019/RM/17/214 doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení ZM
č. 2019/ZM/01/11 ze dne 11.2.2019 a schválit předloženou Smlouvu o zřízení věcného předkupního
práva mezi městem Český Dub a Podještědským FC Český Dub, z. s., IČ 46746412.
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Usnesení:
2019/ZM/04/58
Smlouvu o zřízení věcného předkupního práva
Zastupitelstvo města po projednání
revokuje
usnesení ZM č. 2019/ZM/01/11ze dne 11. 2. 2019
s ch v a l u j e
Smlouvu o zřízení věcného předkupního práva mezi městem Český Dub, IČ: 00262722 (jako
budoucí oprávněný) a Podještědským FC Český Dub, z. s., IČ: 46746412 (jako budoucí povinný)
pověřuje
starostu podpisem smlouvy
pověřuje
JUDr. Šoljaka dokončením majetkoprávních záležitostí.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
5. Různé
a. Informace starosty
Pozvánky:
28. září – SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT V KOSTELE SV. DUCHA
30. září – 6. října TÝDEN KNIHOVEN
4. října - NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ – divadelní představení
5. října – DEN ARCHITEKTURY
28. října – PIETNÍ AKT U JOHANITSKÉ KOMENDY
Informace starosty:
1. Písemná informace ZM – Žaloba C+C Cimbál, s.r.o. o nahrazení projevu vůle
2. Písemná informace ZM - Silnice II/277 a II/278, úprava křižovatky Český Dub
3. Proběhlé akce – MČR Agility, Orientační běh, Česká Beseda atd.

Zasedání bylo ukončeno v 18.05 hodin.
.……………………..
PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 23. 09. 2019
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...............................................

