Zápis č. 6/2019
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 16. 12. 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, Petr Jodas, Martin Ponikelský, Tomáš Pražák, David Rubáš, Martina
Růžičková, Michael Šindelář, Pavel Rechcígel, Oldřich Laufke
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek
Nepřítomni:
Jaroslava Vaňková, Dominik Rubáš, Aleš Kabátek, 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 p. Janu Sadeckou.
Volba členů návrhové komise
Starosta města navrhl složení návrhové komise. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2019/ZM/06/77
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Martin Bobek, předseda komise
- David Rubáš , člen komise
- Oldřich Laufke, člen komise
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0/
Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2019/ZM/06/78
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub:
- Martina Růžičková
- David Rubáš
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/
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Schválení programu jednání zastupitelstva města
Starosta přednesl upravený návrh programu a vyzval zastupitele k připomínkám nebo doplnění
programu jednání. Nebyl předložen žádný návrh na doplnění programu.
Usnesení:
2019/ZM/06/79
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Český Dub
1. Kontrola plnění usnesení
2. Ekonomické záležitosti
a. Rozpočet města 2019 – 8. změna
b. Časový harmonogram tvorby rozpočtu pro rok 2020
c. Rozpočtové provizorium města Český Dub na rok 2020, pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2020
d. Rozpočtová pravidla města Český Dub na rok 2020
3. Obecně závazná vyhláška
a. OZV o místním poplatku ze psů,
b. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
c. OZV o místním poplatku z pobytu,
d. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. U všech těchto
vyjmenovaných obecně závazných vyhlášek se jedná o úpravu jejich znění, nikoliv o
změny sazeb
e. OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
nepodnikajících fyzických osob na území města Český Dub
4. Odměny a pracovní dohody uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva
a. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.1.2020
b. Mimořádná odměna uvolněnému členu zastupitelstva
c. Pracovní dohody neuvolněných členů zastupitelstva
5. Schválení určeného zastupitele pro pořizování změn územního plánu ve volebním
období 2020 - 2022
6. Volba předsedy a člena finančního výboru
7. Delegování zástupců města na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má
obec majetkovou účast
8. Informace starosty města
9. Různé
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0/
FILM KRAJ KAROLINY SVĚTLÉ – zastupitelům byl promítnut film o Podještědí.
Mgr. Růžičková přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze dne
4. 11. 2019, všechna usnesení byla vyřízena a splněna.
1. Kontrola plnění usnesení
Usnesení:
2019/ZM/06/80
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze zápisu č. 5 ze zasedání Zastupitelstva
města Český Dub ze dne 4. 11. 2019, bez připomínek.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0/
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2. Ekonomické záležitosti
a. Rozpočet města 2019 – 8. změna
Informace: Úspora nákladů ve výši 750 000 Kč - ředitel ZŠ předložil na jednání rady města dne 4.
12. 2019 informace o čerpání rozpočtu ZŠ v roce 2019. Informoval radu města, že nebude v roce
2019 realizována plánovaná oprava střechy. Tzn., že na pol. 5171 – opravy a udržování nebude
vyčerpána částka ve výši 750 000 Kč. Oprava bude realizována v roce 2020 a počítá se s ní v
návrhu rozpočtu na rok 2020.
Řešení, dopad: Snížení ZU - Příspěvek zřizovatele o 750 000 Kč s tím, že tato částka bude součástí
rozpočtu ZŠ pro rok 2020.
Projednáno: Ondřej Fila, místostarosta. V radě města dne 4. 12. 2019 s doporučením zastupitelstvu
města provést změnu rozpočtu na rok 2019 snížením závazného ukazatele Příspěvek zřizovatele ZŠ o 750 000 Kč.
Usnesení:
2019/ZM/06/81
Rozpočet 2019 - 8. změna
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
8. změnu rozpočtu na rok 2019, rozpočtové opatření č. 44, dle přílohy.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0/
b. Časový harmonogram tvorby rozpočtu pro rok 2020
Odůvodnění: Tvorba rozpočtu na rok 2020. Projednáno: V radě města dne 04. 12. 2019
s doporučením ke schválení.
Usnesení:
2019/ZM/06//82
Časový harmonogram tvorby rozpočtu pro rok 2020
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Časový harmonogram tvorby rozpočtu pro rok 2020.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0/
c. Rozpočtové provizorium města Český Dub na rok 2020, pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2020
Odůvodnění: Návrh na schválení Rozpočtového provizoria na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, § 13 o rozpočtovém provizoriu. Vzhledem k tomu, že město Český Dub
nebude mít před 1. lednem rozpočtového roku 2020 schválený rozpočet, řídí se jeho rozpočtové
hospodaření v době do schválení rozpočtu Pravidly rozpočtového provizoria. Řešení, dopad:
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení. Projednáno: V radě města dne 4. 12. 2019 s doporučením ke schválení
zastupitelstvu města.
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Usnesení:
2019/ZM/06/83
Rozpočtové provizorium, Pravidla rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočtové provizorium města Český Dub na rok 2020 do doby schválení rozpočtu na rok 2020
schvaluje
dle důvodové zprávy pravidla rozpočtového provizoria města Český Dub na rok 2020.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0/
d. Rozpočtová pravidla města Český Dub na rok 2020
Zastupitelstvo města schvaluje:
1. celkové příjmy města a jejich změny
2. celkové výdaje města a jejich změny
3. financování a jeho změny
4. změny závazných ukazatelů, ve kterých byl rozpočet schválen (změna závazného ukazatele
rozpočtu se neprovádí v případě, že ZU nebude překročen o více než 3 %).
1. Rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném
zastupitelstvem města:
2. přijetí transferů (dotací, příspěvků) ze státního rozpočtu i rozpočtu Kraje do maximální výše
300 000 Kč za podmínky, že není nutno navyšovat rozpočet výdajů na spoluúčast města
(výdaje budou navýšeny maximálně do té výše, o niž bude současně navýšena příjmová
stránka rozpočtu díky přidělenému transferu)
3. přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými středisky beze změny závazných ukazatelů
4. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených kontrolních orgánů a dohledů do výše 10
000 Kč
5. úhrady výdajů, u nichž včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady těchto
penalizací přesahují rizika z neoprávněné úhrady
6. úhrady výdajů nad rámec schváleného rozpočtu na zajištění provozu do výše
7. 100 000 Kč (netýká se mzdových nákladů).
Starosta města je oprávněn povolit čerpání výdaje před schválením rozpočtové změny
zastupitelstvem: nutný výdaj k zajištění chodu úřadu, k odstranění havarijního stavu, stavu nouze.
Vedoucí odboru ekonomiky je oprávněn:
1. povolit čerpání prostředků nad rámec rozpočtu správce rozpočtových prostředků do
schválení rozpočtové změny zastupitelstvem v případě navýšení příjmů a výdajů ve stejné
výši u účelových dotací a navýšení příjmů a výdajů pro proúčtování daně z příjmů
právnických osob za obec
2. provést tato rozpočtová opatření – změny položek a paragrafů v souladu se změnou
předpisů a dále po předchozí dohodě s jednotlivými správci provádět přesuny mezi
položkami v rámci středisek při zachování jejich celkového rozpočtu a jen do výše
závazných ukazatelů schválených zastupitelstvem města, seznam rozpočtových opatření
předloží radě města vždy zároveň se zprávou o hospodaření města za jednotlivá čtvrtletí.
3. provádění oprav mezi investičními a neinvestičními položkami za podmínky zachování výše
a účelu výdaje.
Návrh na realizaci:
Rada města projednala tento materiál na svém jednání dne 04. 12. 2019 a doporučuje
zastupitelstvu města Rozpočtová pravidla města Český Dub na rok 2020 ke schválení.
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Usnesení:
2019/ZM/06/84
Rozpočtová pravidla města Český Dub na rok 2020
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Rozpočtová pravidla města Český Dub na rok 2020.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0/
3. Obecně závazná vyhláška
Odůvodnění: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15. října 2019
novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou
dochází k výrazným změnám zákona o místních poplatcích, které mají dopady do úpravy
jednotlivých místních poplatků včetně obsahových náležitostí obecně závazných vyhlášek. Z tohoto
důvodu je nutná úprava stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích tak, aby byla
účinnost nových vyhlášek od 1. ledna 2020 a odpovídaly novému znění zákona.
Města Český Dub se změna týká u následujících vyhlášek:
a)
OZV o místním poplatku ze psů,
b)
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
c)
OZV o místním poplatku z pobytu,
d)
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
U všech těchto vyjmenovaných obecně závazných vyhlášek se jedná o úpravu jejich znění, nikoliv o
změny sazeb
Dále se mění:
e)
OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem nepodnikajících fyzických osob na území
města Český Dub
OZV add e) je upravena z důvodu účinnosti vyhlášky č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č.
321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů,
kde je uvedena povinnost pro město zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování
biologického odpadu rostlinného původu a zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování
jedlých olejů a tuků. Zároveň od účinnosti původní OZV č. 1/2015 proběhly změny v umístění a v
počtech jednotlivých stanovišť tříděných odpadů, které novou OZV budou upraveny.
Řešení:
1.
Zrušit stávající obecně závazné vyhlášky:
č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 4/2010 o místním poplatku ze psů
č. 5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území města Český Dub
2.
Vydat nové obecně závazné vyhlášky:
o místním poplatku ze psů
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
o místním poplatku z pobytu
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem nepodnikajících fyzických osob na
území města Český Dub
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Nové znění vyhlášky se připravovalo ve spolupráci s odborem dozoru MV ČR Liberec. Vyhlášky
byly upraveny na základě doporučení ministerstva.
Projednáno: V radě města dne 4. 12. 2019 se souhlasným stanoviskem.
Usnesení:
2019/ZM/06/85
Obecně závazné vyhlášky města
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 4 /2019 o místním poplatku z pobytu,
d) Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
e) Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
nepodnikajících fyzických osob na území města Český Dub.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0/
4. Odměny a pracovní dohody uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva
a. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2020
Odůvodnění: Dne 9. prosince 2019 vláda schválila nařízení, kterým dochází ke zvýšení částek
měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev a maximální
možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev ÚSC. Dosavadní
částky byly navýšeny o 10% s účinností od 1. 1. 2020. U uvolněných členů zastupitelstva je na
zvýšenou odměnu právní nárok od 1. 1. 2020. U neuvolněných členů zastupitelstva je nutné
odsouhlasit stávající výše odměn a určit účinnost.
Projednáno: PhDr. Jiří Miler, Ph.D., Ondřej Fila
Neuvolnění členové
stávající
od 1.1.2020
člen zastupitelstva města
1 000 Kč
1 100 Kč
člen rady města
4 500 Kč
4 950 Kč
člen výboru zastupitelstva nebo komisí rady
1 200 Kč
1 320 Kč
předseda výboru zastupitelstva nebo komisí rady 1 500 Kč
1 650 Kč
Usnesení:
2019/ZM/06/86
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2020
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
dle důvodové zprávy výši odměn za výkon funkce členům zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0
b. Mimořádná odměna uvolněnému členu zastupitelstva
Odůvodnění: Podle novely z. 128/2000 Sb., zákona o obcích lze dle § 76 členovi zastupitelstva obce
poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů obce.
Souhrnná výše mimořádných odměn v kalendářním roce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální
výše odměny, kterou stanoví právní předpis za výkon funkce. Tato pravomoc je vyhrazena
zastupitelstvu obce.
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Schvalování mimořádných odměn má dvě procesní podmínky:
1)
návrh na poskytnutí odměny musí být uveden jako samostatný bod na plakátu zastupitelstva
2)
návrh na poskytnutí odměny musí být odůvodněn a projednán a musí být přijato usnesení
ad 1) Návrh na poskytnutí odměny byl schválen radou města dne 4.12.2019 jako samostatný bod
programu jednání zastupitelstva dne 16.12.2019 a byl uveden jako samostatný bod na plakátu
zastupitelstva
ad 2) Mimořádnost úkolu spočívá v objemu práce v krátkém časovém období za podmínky plnění
běžných pracovních povinností a úkolů vyplývající z funkce starosty.
Projednáno: Rada města dne 4.12.2019 odsouhlasila zařadit tento bod jednání na program
zastupitelstva města.
Usnesení:
2019/ZM/06/87
Poskytnutí mimořádné odměny starostovi
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
poskytnutí mimořádné odměny starostovi ve výši jedné měsíční odměny ve výplatním termínu
prosinec 2019, která členovi zastupitelstva náleží za výkon zastávané funkce a to za splnění
mimořádných a zvlášť významných úkolů. Mimořádnost úkolů spočívá v objemu práce v časovém
období od září do listopadu 2019 v době neobsazení funkce místostarosty, kdy byly vykonávány
pracovní úkoly kompetenčně příslušící místostarostovi a to v součinnosti plnění běžných
pracovních povinností a úkolů vyplývající z funkce starosty.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0
c. Pracovní dohody neuvolněných členů zastupitelstva
Dle zákona o obcích a stanoviska MV ČR č. 6/2019 ze dne 27. srpna 2019 je funkce člena
zastupitelstva obce veřejnou funkcí, což vyplývá ze zákona o obcích i ze zákoníku práce, nemůže být
proto vykonávána v pracovním či jiném obdobném poměru, a členovi zastupitelstva obce z titulu
vykonávané funkce nevzniká pracovní ani jiný obdobný poměr k obci. Se členy zastupitelstva obce
však může obec uzavřít pracovní poměr nebo dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr,
kdy předmětem takového pracovněprávního vztahu není výkon činností, které jsou součástí výkonu
funkce člena zastupitelstva obce, tedy plnění práv a povinností členů zastupitelstva obce, které jim
ukládá právní předpis, a dále ty činnosti, kterými byli pověřeni zastupitelstvem obce nebo jinými
„orgány obce“. Uzavřít pracovněprávní vztah se zaměstnancem zařazeným do obecního úřadu je
dle § 110 odst. 4 písm. d) zákona o obcích je příslušný tajemník obecního úřadu. V případech, kdy
jde o pracovněprávní vztah se zaměstnancem nezařazeným do obecního úřadu, rozhoduje o
uzavření pracovněprávního vztahu starosta obce dle § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. b) zákona o
obcích4. Se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce, bez ohledu
na to, zda je uvolněný či neuvolněný, musí vyslovit souhlas zastupitelstvo obce v souladu s § 84
odst. 2 písm. p) zákona o obcích5. Z citovaného ustanovení zákona o obcích plyne, že zastupitelstvu
je vyhrazeno vyslovovat souhlas se vznikem konkrétního pracovněprávního vztahu. Takovýto
souhlas musí předcházet uzavření pracovněprávního vztahu.
– dohoda o provedení práce na r. 2020 – práce spojené s organizačně
technickým zabezpečením kulturních akcí ve městě
návrh: 200 hodin za rok, 150 Kč/hod.
náplň: zabezpečení a organizace kulturních akcí ve městě
akce: Čarodějnice, Posezení k 1. 5., Pietní akt 8. 5., Bugrfest, Osobnost Českodubska, Pietní akt 28.
10., Svatý Martin, Rozsvěcení vánočního stromečku, Vánoční trhy, Zpívání u stromečku a jiné
nepravidelné akce.
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- dohoda o pracovní činnosti na r. 2020 - práce spojené s organizačně
administrativním zajištěním chodu jednotky SDH Český Dub.
Katalog prací 2.21.30 hasič
návrh: 20 hodin v měsíci, 150 Kč/hod.
náplň: zajišťuje chod jednotky SDH, zajišťuje rozpisy služeb členů jednotky, organizuje pro členy
BOZP + zdravotní preventivní prohlídky, zajišťuje vybavení hasičské zbrojnice, vybavení členů
výstrojí, připravuje výroční schůze, akce pořádané hasičskou jednotkou, spolupracuje s městem při
organizaci a přípravě akcí ve městě, zajišťuje přípravu rozpočtu jednotky SHD a jeho čerpání,
monitoruje vyhlášené dotace a zpracovává podklady pro dotace, zajišťuje požární hlídku na akcích
města
- dohoda o pracovní činnosti na r. 2020 – práce spojené s technickým zajištěním
provozu radnice.
Katalog prací 1.04.08 technický pracovník
návrh: max. 20 hodin v měsíci, 150 Kč/hod.
náplň: zajišťuje provozně technický stav vybraných zařízení, zajištuje údržbu, výměnu pneumatik,
technické a servisní prohlídky vozidel městského úřadu, zajišťuje drobné opravy a údržbářské práce
na radnici, zajišťuje nákupy náhradních dílů, kancelářských potřeb, zajišťuje dopravu zaměstnanců
a členů organizací města (např. spolky), zabezpečuje údržbu a seřizování časomíry na radnici.
Projednáno se souhlasným stanoviskem v radě města dne 4. 12. 2019.
Usnesení:
2019/ZM/06/88
Pracovní dohody neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Český Dub a paní
na práce spojené s organizačně technickým zabezpečením kulturních akcí ve městě v roce 2020.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0
Usnesení:
2019/ZM/06/89
Pracovní dohody neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s uzavřením dohody o pracovní činnosti mezi městem Český Dub a panem
na práce spojené s organizačně administrativním zajištěním chodu jednotky SDH Český Dub v roce
2020.
Hlasování: pro: 10/ proti:0/ zdržel se:1 (Laufke)
Usnesení:
2019/ZM/06/90
Pracovní dohody neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s uzavřením dohody o pracovní činnosti mezi městem Český Dub a panem
práce spojené s technickým zajištěním provozu radnice v roce 2020.
Hlasování: pro: 10/ proti:0/ zdržel se:1 (Laufke)
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5. Schválení určeného zastupitele pro pořizování změn územního plánu ve volebním
období 2020 – 2022
Odůvodnění: Požadavek zvolit ze zastupitelstva obce jednoho zastupitele, který bude plnit úkoly
„určeného zastupitele“, je dán paragrafy stavebního zákona vztahujícími se k územnímu plánu (§
43 až § 57 SZ). Aktivní činnost určeného zastupitele významně napomáhá úspěšnému pořízení ÚP
bez zbytečných komplikací a zdržování jeho projednání v zastupitelstvu města. Hlavním úkolem
určeného zastupitele je soustavné sledování průběhu pořizování ÚP, činnosti pořizovatele i
projektanta a sledování toho, zda jsou jednotlivé kroky dostatečně zdokladovány. Určený zastupitel
zodpovídá za včasný přenos informací mezi zastupitelstvem obce, pořizovatelem a projektantem
ÚP. Usn. č. 2018/ZM/06/81 ze dne 10. 12. 2019 byl ZM schválen jako určený zastupitel města pro
jednání ve věcech územního plánování dle § 47 stavebního zákona místostarosta města Ing. Petr
Jodas, který podal k 9. 9. 2019 rezignaci na funkci místostarosty. Řešení, dopad: Schválení
pověřeného zastupitele pro ÚP na období 2020 – 2022. Návrh na realizaci: Schválit určeným
zastupitelem pro pořizování ÚP uvolněného člena zastupitelstva, tj. místostarostu města.
Projednáno: Rada města projednala dne 4. 12. 2019 a doporučuje ke schválení.
Usnesení:
2019/ZM/06/91
Určení zastupitele pro územní plán
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
místostarostu města Ondřeje Filu jako určeného zastupitele města pro pořizování změn územního
plánu Český Dub pro období 2020 – 2022.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0
6. Volba předsedy a člena finančního výboru
Odůvodnění: Zastupitelstvo města zvolilo na ustavujícím zasedání dne 10. 12. 2018 usn. č.
2018/ZM/05/57 předsedu finančního výboru p. Ondřeje Filu,
.
,
,
. Ondřej Fila byl zvolen usn. ZM č. 2019/ZM/04/51 ze dne 23. 9. 2019 z řad členů
zastupitelstva do funkce místostarosty města s účinností od 1. 12. 2019. Starosta, místostarosta,
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu
nemůže být členem finančního výboru. (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Předsedou finančního
výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Návrh na předsedu
finančního výboru: Mgr. Tomáš Pražák. Návrh na člena finančního výboru: MUDr. Martin
Ponikelský. Oba navržení funkce přijali. Projednáno: Rada města projednala a doporučuje
schválit dne 4. 12. 2019
O. Fila oznámil rezignaci na předsedu a člena finančního výboru ke dni zvolení do funkce
místostarosty.
Usnesení:
2019/ZM/06/92
Rezignace na funkci předsedy a člena finančního výboru
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
rezignaci Ondřeje Fily, místostarosty města na funkci předsedy a člena finančního výboru, ke dni
zvolení do funkce místostarosty.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0
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Usnesení:
2019/ZM/06/93
Volba do funkce předsedy finančního výboru
Zastupitelstvo města po projednání
volí
předsedu finančního výboru Mgr. Tomáše Pražáka,
,
, s účinností od 1. ledna 2020.

,

Hlasování: pro: 10/ proti:0/ zdržel se:1 (Pražák)
Usnesení:
2019/ZM/06/94
Volba člena finančního výboru
Zastupitelstvo města po projednání
volí
člena finančního výboru MUDr. Martina Ponikelského,
, s účinností od 1. ledna 2020.

.

,

,

,

Hlasování: pro: 10/ proti:0/ zdržel se:1 (Ponikelský)
7. Delegování zástupců města na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má
obec majetkovou účast
Odůvodnění: Město Český Dub má majetkovou spoluúčast ve společnostech
 Severočeská vodárenská a.s.
 Severotrans a.s., FinReal Liberec a.s.
 Severočeské komunální služby s.r.o.
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno dle § 84, odst. 2, písm f): delegovat zástupce obce, s výjimkou §
102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou
účast. Zastupitelstvo města na svém zasedání 10. 12. 2018 usn. č. 2018/ZM/06/79 delegovalo Ing.
Petra Jodase, místostarostu města jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Severočeská
vodárenská a.s. na funkční období 2018 – 2022 a usn. č. 2018/ZM/06/80 PhDr. Jiřího Milera,
Ph.D., starostu města jako zástupce města na valnou hromadu společností ČSAD Liberec a. s.,
Severotrans a. s., Autocentrum Nord a. s., FinReal Liberec a. s., Severočeské komunální služby s. r.
o., na funkční období 2018 – 2022.
2018/ZM/06/79
Delegování zástupce města na valnou hromadu SVS
Zastupitelstvo města po projednání
deleguje
Ing. Petra Jodase, místostarostu města v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) a g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská a.s., IČ:
49099469 na funkční období 2018 - 2022
2018/ZM/06/80
Delegování zástupce města na valnou hromadu společností
Zastupitelstvo města po projednání
deleguje
PhDr. Jiřího Milera, Ph.D., starostu města v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) a g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích jako zástupce města na valnou hromadu společností
ČSAD Liberec a. s., IČ 25045504
Severotrans a. s., IČ 28714172
Autocentrum Nord a. s., IČ 28714199
FinReal Liberec a. s., IČ 28714181
Severočeské komunální služby s. r. o., IČ 62738542
na funkční období 2018 – 2022.
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Důvody k revokaci usnesení: Ing. Petr Jodas rezignoval ke dni 9. 9. 2019 na funkci místostarosty.
Město Český Dub přestalo být akcionářem ve společnosti ČSAD, a.s. a Autocentrum Nord a.s.
vzhledem k zastupitelnosti na valných hromadách se navrhuje delegovat na valné hromady
společností, v nichž má město majetkovou účast, starostu a místostarostu.
Usnesení:
2019/ZM/06/95
Revokace usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
revokuje
usn. ZM č. 2018/ZM/06/79 ze dne 10. 12. 2018 a usn. ZM č. 2018/ZM/06/80 ze dne 10. 12. 2018.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0
Usnesení:
2019/ZM/06/96
Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti SKS s.r.o.
Zastupitelstvo města po projednání
deleguje
v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na valnou hromadu
společnosti Severočeské komunální služby s. r. o., na funkční období 2018 – 2022 tyto zástupce
města:
PhDr. Jiřího Milera, Ph.D., starostu města
p. Ondřeje Filu, místostarostu města.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0
Usnesení:
2019/ZM/06/97
Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti SVS a.s.
Zastupitelstvo města po projednání
deleguje
v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na valnou hromadu
společnosti Severočeská vodárenská a.s., na funkční období 2018 – 2022 tyto zástupce města:
p. Ondřeje Filu, místostarostu města
PhDr. Jiřího Milera, Ph.D., starostu města.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0

Usnesení:
2019/ZM/06/98

Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti FinReal
Liberec a. s.
Zastupitelstvo města po projednání
deleguje
v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na valnou hromadu
společnosti FinReal Liberec a. s. na funkční období 2018 – 2022 tyto zástupce města:
PhDr. Jiřího Milera, Ph.D., starostu města
p. Martina Bobka, zastupitele města.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0
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Usnesení:
2019/ZM/06/99
Delegování zástupce města na valnou hromadu spol. Severotrans a.s.
Zastupitelstvo města po projednání
deleguje
v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na valnou hromadu
společnosti Severotrans a. s. na funkční období 2018 – 2022 tyto zástupce města:
PhDr. Jiřího Milera, Ph.D., starostu města
p. Martina Bobka, zastupitele města.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0
8. Informace starosty města
-

-

Písemná informace ZM – Odvolání C+C Cimbál, s.r.o. proti rozsudku Okresního soudu v
Liberci č.j. 23 C 83/2019-159 ze dne 10.10.2019
Dne 2.12.2019 jsme obdrželi sdělení právního zástupce města JUDr. Šoljaka ve věci
Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Liberci č.j. 23 C 83/2019-159 ze dne
10.10.2019.
Písemná informace – FinReal Liberec, a.s. – valná hromada. Dne 28. 11. 2019 se konala
valná hromada společnosti, za město se zúčastnil starosta města. Co se týče prodeje akcií,
byl dohodnut společný postup samospráv (největší akcionář je město Liberec), který spočívá
v příp. prodeji akcií po vypracování posudku na základě rozhodnutí krajského soudu.
Příloha: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Písemná informace – Šibeničák

9. Různé
Odbor ekonomiky předkládá informaci k návrhu rozpočtu na rok 2020, jak bylo stanoveno v
Časovém harmonogramu tvorby rozpočtu pro rok 2020. Projednáno: Rada města projednala
informaci k návrhu rozpočtu na rok 2020 na svém jednání dne 04. 12. 2019 a doporučila k
předložení zastupitelstvu města.
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

.……………………..
PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 16. 12. 2019
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