Zápis č. 5/2021
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 2. 11. 2021 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, Oldřich Laufke, Tomáš Pražák, Martin Ponikelský, Pavel Rechcígel, David
Rubáš, Dominik Rubáš, Michael Šindelář, Jaroslava Vaňková
Občané pro Českodubsko:
Aleš Kabátek, Martin Bobek přišel před Schválením programu jednání zastupitelstva města
Nepřítomni:
Martina Růžičková, Petr Jodas, Zdeněk Paclt
Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 11 zastupitelů, což je nadpoloviční většina
členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.
Určení zapisovatelky
Starosta města určil zapisovatelku Janu Sadeckou.
Ověřovatelé zápisu
Starosta města určil ověřovatele zápisu dnešního zasedání zastupitelstva:
- Ondřej Fila
- David Rubáš
Volba členů návrhové komise
Starosta města navrhl složení návrhové komise. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2021/ZM/05/59
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- David Rubáš
- Ondřej Fila
- Aleš Kabátek.
Hlasování: pro:11/proti:0/ zdržel se:0/
Přišel Martin Bobek – přítomno 12 zastupitelů.
Starosta konstatoval, že před dnešním jednáním nepodal nikdo ze zastupitelů námitku k zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva a vyzval přítomné zastupitele k vyjádření případných námitek
k zápisu z minulého zasedání. Nikdo z přítomných zastupitelů námitku nevznesl.
Schválení programu jednání zastupitelstva města
Starosta přednesl návrh programu a vyzval zastupitele k připomínkám nebo doplnění programu
jednání. Nebyl předložen žádný návrh na doplnění programu.
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Usnesení:
2021/ZM/05/60
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. Kontrola plnění usnesení
2. Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem v roce 2022
3. Ekonomické záležitosti
a) Rozpočet na rok 2021 – 4. změna
b) Časový harmonogram rozpočtu 2022
c) Projektová dokumentace - Johanitská komenda
4. Osobnost Českodubska 2021
5. Různé
Hlasování: pro: 12/ proti:0/ zdržel se:0/
1. Kontrola plnění usnesení
Bc. Jana Svobodová, tajemnice MěÚ přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného
zasedání ze dne 21. 09. 2021 vypracovanou Mgr. M. Růžičkovou, předsedkyní kontrolního výboru.
Usnesení:
2021/ZM/05/61
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze zápisu č. 4 ze zasedání Zastupitelstva
města Český Dub ze dne 21. 09. 2021, bez připomínek.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

2. Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem v roce 2022
Dne 01. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa, kterou byla mimo jiné dotčena i
právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Dle nové právní úpravy se poplatky
za komunální odpad řídí již pouze novelizovaným zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Od 01. ledna 2022 se bude vybírat úhrada za komunální odpad pouze prostřednictvím jednoho ze
dvou nových místních poplatků za komunální odpad - místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství nebo místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci. Obce a města si musí zvolit pouze jednu z variant.
Z výše zmíněného je potřeba, aby si Město Český Dub vybralo jednu z variant zpoplatnění
komunálních odpadů a vydalo zcela novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
za komunální odpad s účinností od 1. ledna 2022.
Správní odbor a odbor ekonomiky doporučuje zachovat obdobu současného místního
poplatku, tedy variantu poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
Řešení:
1. Zrušit stávající obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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2. Vydat novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém. Návrh znění
vyhlášky musí být odsouhlasen odborem dozoru MV ČR Liberec.
Host na zasedání – p. Zdeněk Faistaver, ředitel společnosti Severočeské komunální služby, s.r.o.
Seznámil přítomné s problematikou odpadového hospodářství a novou odpadovou legislativou,
která nabyde účinnosti 1. 1. 2022. Dále zmínil novinky a možnosti v třídění odpadů.
Projednáno:
V radě města dne 06. 10. 2021
Rada města po projednání
doporučuje
zastupitelstvu města na základě nové legislativy odpadového hospodářství projednat variantu
místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Usnesení:
2021/ZM/05/62
Místní poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
variantu platby za komunální odpad formou místního poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
pověřuje
tajemnici zpracováním nové obecně závazné vyhlášky.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
3. Ekonomické záležitosti
a) Rozpočet na rok 2021 – 4. změna
Upřesnění rozpočtu podle skutečností, příp. dle známých předpokladů.
Projednáno: V radě města dne 22. 10. 2021 s doporučením ke schválení v zastupitelstvu města.
Usnesení:
2021/ZM/05/63
Rozpočet 2021 – 4. změna
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
4. změnu rozpočtu na rok 2021, rozpočtová opatření č. č. 29. – 34., dle přílohy.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
b) Časový harmonogram rozpočtu 2022
Do 4. října 2021 budou odeslány podklady pro přípravu rozpočtu na rok 2022 formou tzv.
Informace pro správce středisek MěÚ a pro ředitele příspěvkových organizací ke zpracování
návrhu rozpočtu na rok 2022.
Do 25. října 2021 odevzdají správci rozpočtů středisek MÚ a ředitelé příspěvkových organizací
návrhy potřeb finančních prostředků a předpokládané příjmy na rok 2022 v členění stanoveném
rozpočtovou skladbou a dle písemných pokynů odboru ekonomiky.
Do 29. října 2021 proběhnou o návrhu rozpočtu na rok 2022 individuální schůzky s řediteli
příspěvkových organizací a správci středisek MěÚ.
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Do 1. listopadu 2021 odevzdají správci rozpočtů středisek MěÚ a ředitelé příspěvkových organizací
upravené a doplněné návrhy rozpočtu na rok 2022 na odbor ekonomiky.
Dne 24. listopadu 2021 bude první verze návrhu rozpočtu na rok 2022 předložena radě města.
Dne 25. listopadu 2021 odbor ekonomiky předloží podklady návrhu rozpočtu na rok 2022 jako
celku finančnímu výboru k projednání.
Do 30. listopadu 2021 finanční a kontrolní výbor předloží písemný komentář k návrhu rozpočtu na
rok 2022.
Dne 14. prosince 2021 - předložení Návrhu rozpočtu na rok 2022 na zasedání zastupitelstva města,
schválení Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2022.
Do 31. března 2022 schválení rozpočtu na rok 2022.
Usnesení:
2021/ZM/05/64
Časový harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2022
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Časový harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2022.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

c) Projektová dokumentace - Johanitská komenda
Řešení problematiky Johanitské komendy je schválené v Programu rozvoje města na období 2021 –
2027, A06.4 Revitalizace a péče o kulturně historické dědictví města, s těmito realizačními kroky:
zpracovat studii využití objektu - variantně - (i) expozice Podještědského muzea; (ii)
komerční využití
zpracování projektové dokumentace
realizace projektu
04/2012 byla zpracována projektové dokumentace dle požadavků PhDr. Tomáše Edela včetně
schválení NPÚ. V dalším období se johanitská komenda v důsledku nedostatku finančních
prostředků neřešila. V návaznosti na Program rozvoje města se posuzovaly v rámci pracovní
skupiny a rady města možnosti využití budovy. V návaznosti na řešení využití budov v areálu
Podještědského muzea rada města se doporučuje navázat na projektovou dokumentaci z roku 2010
a využít budovu johanitské komendy po rekonstrukci na depozitář či expozici s minimálními
provozními náklady. Naopak vedlejší budovy v areálu muzea budou využívány pro jiné účely,
předpokládá se vybudování ubytování pro turisty, kteří naše město a muzeum navštíví. V roce 2022
se předpokládají výzvy na dotace ve výši cca 90% na obecní muzea spravující sbírku dle zákona,
způsobilou aktivitou by měla být jak expozice, tak depozitář. Byl osloven autor projektové
dokumentace z roku 2010 PPS Patrman s.r.o., k podání cenové nabídky na vypracování projektové
dokumentace ve stupni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a projektové dokumentace
pro provádění stavby na opravu stávajícího objektu Komendy v Českém Dubu. Podkladem pro
vyhotovení cenové nabídky je projektová dokumentace ke stavebnímu povolení z 04/2012, která byla
22. 9. 2021 připomínkovaná pracovnicí NPÚ Mgr. Konvalinkovou. Připomínky k PD budou
zahrnuty do čistopisu nové projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude vyhotovena dle
přílohy č. 12 k vyhlášce č.499/2006 Sb. Cenová nabídka za projektovou činnost bez DPH činí 364
000,- Kč. V případě schválení může být zpracování projektové dokumentace zahájeno již v letošním
roce s tím, že PD bude dokončena a financována bude v roce 2022 a je potřebné ji tedy zařadit
následně do rozpočtu města na rok 2022.
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Řešení, dopad: Zpracování PD, připravenost na podání žádosti o dotaci
Projednáno: V radě města dne 22.10.2021s doporučením ke schválení.
Usnesení:
2021/ZM/05/65
Projektová dokumentace johanitská komenda
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zpracování projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a projektové dokumentace
pro provádění stavby na opravu stávajícího objektu johanitské komendy dle cenové nabídky
souhlasí
se zařazením akce do rozpočtu na rok 2022.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
4. Osobnost Českodubska 2021
Udělení ocenění probíhá od roku 2007 a na základě posouzení návrhů a nominací Rada města
navrhuje udělit ocenění takto:
p. Karel Jindra, in memoriam
Ocenění „OSOBNOST ČESKODUBSKA 2021“ je navrženo in memoriam za významné zásluhy na
fotodokumentaci společenského života Českého Dubu a jeho obyvatel a výrazný podíl také na
zlepšování fotografické techniky. Část fotografického vybavení včetně řady fotografií se dodnes
dochovala v pozůstalosti manželů Jindrových, která byla v roce 2021 nezištně nabídnuta
Podještědskému muzeu, čímž bude uchován další kus významné českodubské historie, spojená s
významným jménem českodubského občana Karla Jindry.
p. Josef Škoda
Ocenění „OSOBNOST ČESKODUBSKA 2021“ je navrženo za celoživotní činnost a propagaci
v oboru včelařství. Včelařství se věnoval od dětství a významným způsobem se od roku 1955
angažoval ve včelařských spolcích na místní i okresní úrovni. Svou aktivní činností celý život
propagoval včelařství jako dlouholetý funkcionář ZO i OO ČSV, referent pro kulturu a osvětu (ZO,
OO) nebo místopředseda (ZO). V letošním roce převzal vyznamenání Českého svazu včelařů Čestný odznak s titulem „Vzorný včelařský pracovník“.
Usnesení:
2021/ZM/05/66
Osobnost Českodubska 2021
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
udělení ocenění Osobnost Českodubska pro rok 2021:
p. Karel Jindra, in memoriam
p. Josef Škoda
Hlasování: pro:12 / proti:0/ zdržel se:0/
5. Různé
• Žádost občanů o zkrácení doby trvání akcí na Šibeničáku (ze dne 29. 10. 2021) – bude
řešeno na dalším zasedání
• Studie na chodník a autobusovou zastávku - .
, (email ze dne 31. 10. 2021) .
seznámila zastupitele se svým nesouhlasem s návrhem zastávky v ul. Svobody,
nikdo ze zastupitelů nevznesl návrh na změnu usnesení ZM 2021/ZM/04/53 ze dne 21. 9.
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2021, kterým zastupitelstvo města schválilo Studii „Chodník a autobusová zastávka Český
Dub, ulice Svobody“ dle přílohy a realizaci projektové dokumentace dle této studie. Původní
usnesení ZM zůstává v platnosti a PD bude zpracovávána dle schválené studie.
Informace místostarosty:
• Preventivní posilovací dávka očkování proti COVID-19
• Kaplička na hřbitově – zpracování projektové dokumentace na opravu
• Hřbitov – zpracování pasportu hřbitova, výmalba kostela
• Koupaliště - Oznámení nájemců o ukončení nájmu na koupališti k 28. 2. 2022
- Práce na studii oddělení bazénu pro děti od zbytku vodní plochy
Informace starosty:
• Realizace úpravy křižovatky a silnice II/277 a II/278 u zdravotního střediska –
předpokládaný termín ukončení I. etapy 15. 11. 2021, další etapy budou probíhat v roce
2022
• Výstavba splaškové a dešťové kanalizace, vč. rekonstrukce komunikace a veřejného
osvětlení v lokalitě Kněžičky – probíhá zpracování PD
• Individuální výstavba Na Zhůrách – zahájeno řízení o územním rozhodnutí, konzultace
s developery na konkretizaci podmínek prodeje
• Chodník v ul. Svobody k CBA – jednání s projektantem, příprava SoD
• Chodník ke Galvii – jednání s Libereckým krajem o společném postupu, příprava
Memoranda
• Příprava oprav komunikací v roce 2022
• Rekonstrukce – zpracování projektové dokumentace mostky Bohumileč
• Zajištění dodávky zemního plynu a elektřiny pro město v období 2021 – 2022 na komoditní
burze
Pozvánky:
• 12. 11. – SNOW FILM FEST – outdoorové filmy v České besedě
• 28. 11. – rozsvícení vánočního stromu
• 30. 11. – Osobnost Českodubska
• 12. 12. – vánoční trhy
Zasedání bylo ukončeno v 18:45 hodin.

.……………………..
PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 2. 11. 2021
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