Zápis č.3/2007
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 27. března 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 prezentace. Konstatoval, že je dle presenční listiny přítomno 12 členů:
SNK ED
PaedDr. Jiří Miler, Ph.D., Martin Korych, Ing. Pavel Rechcígel
ODS
Vladimír Bulíř, MUDr. Renata Zikmundová, Martin Bobek, Ing. Zdeněk Paclt
SN Za Českodubsko krásnější
Ing. Petr Jodas, Ing. Jiří Třešňák, Mgr. Pavel Pechanec
KDÚ ČSL
Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.
KSČM
František Bulíř
ČSSD
0
Omluveni: p. Vaňková, p. Eichler, p. Műller
Starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo ja tak
schopné přijímat usnesení.
Návrhová komise: Ing. Petr Jodas, Martin Bobek
schvaluje: 12
neschvaluje: 0

zdrželo se hlasování: 0

Ověřovatelé zápisu: Martin Bobek, Vladimír Bulíř
schvaluje: 12
neschvaluje: 0

zdrželo se hlasování: 0

Zapisovatelka: Ladislava Smetánková
Starosta přednesl zastupitelům návrh postupu vyjádření se k jednotlivým bodům. Návrh usnesení:
Zastupitelé města si odsouhlasili v souladu s jednacím řádem možnost vyjádření se k jednotlivým bodům
v pořadí: nejdříve člen zastupitelstva a poté občan.
schvaluje: 12
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0
Program:
Hospodaření města za období 1-12/2006
Návrh rozpočtu na rok 2007
Rozpočtová pravidla na rok 2007
Finanční spoluúčast na dotaci MK ČR
Zřízení fondu „Libela“
Doplnění žádosti o pořízení konceptu a návrhu 2. změny územně plánovací dokumentace města
Český Dub
7. Členství města Český Dub v občanském sdružení MAS Podještědí
8. Různé
schvaluje: 12
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Hospodaření města za období 1-12/2006
ZM/07/11
Zhotovitel návrhu: Ing. Bartošová, vedoucí OESM; Předkladatel návrhu: Rada města Český Dub;Označení
návrhu: Hospodaření Města Český Dub za období 1-12/2006;
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Komentář - hospodaření města v období 1-12/2006
Za období 1-12/2006 Město Český Dub vykázalo plnění příjmů, čerpání výdajů a financování ve vztahu
ke schválenému rozpočtu v aktuálním znění takto:
Schválený rozpočet po Plnění / Čerpání
%
úpravě
Příjmy
47 797 580
47 824 190
101
Výdaje
56 622 571
54 415 825
96
Financování
8 824 991
6 591 635
X
Stav účtů k 31.12.2006 činí 7 429 571,96 Kč, z toho běžných účtů 5 185 378,03 Kč.
Za období 112/2006 bylo zastupitelstvem schváleno 6 změn rozpočtu a provedeno celkem 195 rozpočtových opatření
(rozpočtové opatření č. 101 „Navýšení příspěvku pro Sdružení Podještědí“ ve výši 18 000 Kč nebylo
zastupitelstvem schváleno ). Odchylky v plnění oproti schválenému rozpočtu jsou podrobněji specifikovány
v přílohách; Projednáno: V Radě města dne 7.3.2007.
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí hospodaření města za období 1-12/2006 bez připomínek.
schvaluje:12
neschvaluje:0
zdrželo se hlasování:0
2. Návrh rozpočtu na rok 2007
ZM/07/12
Zhotovitel návrhu: Odbor ekonomiky a správy majetku; Předkladatel návrhu: Rada města Český
Dub;Označení návrhu: Rozpočet města Český Dub na rok 2007; Odůvodnění: Předložení rozpočtu na rok
2007 ke schválení zastupitelstvu města, po předchozím projednání ve finančním výboru, radě města, jeho
zveřejnění a předání zastupitelstvu k připomínkování. Rozpočet je předložen v závazných ukazatelích, jeho
položkový rozpis je uveden v příloze; Návrh na realizaci: Platný dnem schválení; Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje rozpočet města Český Dub na rok 2007. Příjmy činí 37 845 353 Kč, výdaje 42 992 353 Kč,
financování 5 147 000 Kč. Rozpočet je schvalován v závazných ukazatelích, které jsou nedílnou součástí
tohoto usnesení.
schvaluje:12
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování:0
3. Rozpočtová pravidla na rok 2007
ZM/07/13
Zhotovitel návrhu: Ing. Bartošová, vedoucí OESM; Předkladatel návrhu:Rada města Český Dub; Označení
návrhu: Návrh rozpočtových pravidel Města Český Dub na rok 2007;
Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Celkové příjmy města a jejich změny
2. Celkové výdaje města a jejich změny
3. Financování a jeho změny
4. Závazné ukazatele:
 Příjmy položkově
 Výdaje:
- jednotlivé investice a opravy nad 100 000 Kč (v rozpisech pro správce bude jednotlivě
označeno č. ORG)
- mzdové náklady celkem
- limity na pohoštění a dary
- neinvestiční a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím
- neinvestiční a investiční půjčky jiným subjektům
- výdaje z finančních vypořádání
- poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám přesahujících
jednotlivě 20 000 Kč
- poskytování dotací přesahujících jednotlivě 50 000 Kč
- splátky úvěrů a půjček
Rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města:
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1. přijetí dotací ze státního rozpočtu i rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, jejichž výše je
shodná v příjmové a výdajové části rozpočtu, bez dopadu na vlastní zdroje, do maximální výše 300
000 Kč
2. přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými středisky beze změny závazných ukazatelů
3. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených kontrolních orgánů a dohledů
4. výdaje, u nichž včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady těchto penalizací přesahují
rizika z neoprávněné úhrady
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 a správy majetku je oprávněn:
1. povolit čerpání prostředků nad rámec rozpočtu správce rozpočtových prostředků (SRP) do schválení
rozpočtové změny zastupitelstvem v případě navýšení příjmů a výdajů ve stejné výši u účelových
dotací a navýšení příjmů a výdajů po proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec
2. provést tato rozpočtová opatření – změny položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů a po
předchozí dohodě s jednotlivými správci přesuny mezi položkami v rámci středisek dle změny účelu
výdaje při zachování rozpočtu jednotlivých středisek, 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
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje rozpočtová pravidla Města Český Dub pro rok 2007, týkající se kompetencí zastupitelstva města,
rady města, starosty a vedoucí odboru ekonomiky a správy majetku při schvalování rozpočtových opatření
v roce 2007.
schvaluje:12
neschvaluje:0
zdrželo se hlasování:0
4. Finanční spoluúčast na dotaci MK ČR
ZM/07/14
Zhotovitel návrhu: Ing. Zuzana Bartošová, vedoucí OESM; Předkladatel návrhu: Rada města Český Dub;
Označení návrhu: Finanční podíl na obnově kulturní památky – městské opevnění;Odůvodnění: V rámci
regenerace městské památkové zóny byly již v roce 2006 bývalým investičním referentem p. Honzíkem na
Ministerstvo kultury (dále jen MK) postoupeny žádosti o poskytnutí dotace na 4 památky - budova ZUŠ,
kostel Sv. Ducha (tyto stavby MK v 1. kole vyřadilo), dále barokní kaplička na hřbitově a městské opevnění).
Vzhledem k připravenosti akce je vhodné uplatnit pro přidělení dotace stavbu městského opevnění (tato
stavba byla za účasti MK spolufinancována již v loňském roce); Pro získání dotace z MK je třeba vynaložit
50 % prostředků z rozpočtu města jakožto vlastní podíl. MK na svých internetových stránkách již uvádí limit
podpory pro jednotlivé obce v r. 2007, pro Český Dub činí tato částka 200 000 Kč (je tedy nutno do rozpočtu
města zahrnout 200 000 Kč jako vlastní zdroje). Usnesení zastupitelstva o přiznání tohoto finančního podílu
je navíc jedním z dokumentů, který je nutno doložit před vydáním rozhodnutí o přidělení dotace; Návrh na
realizaci: Platné dnem schválení; Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje zařazení finančního podílu na obnovu památky – městského opevnění ve výši 200 000 Kč v
rozpočtu města na rok 2007, v rámci městského programu regenerace v roce 2007.
schvaluje:12
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0
5. Zřízení fondu „Libela“
ZM/07/15
Zhotovitel návrhu: Ing. Zuzana Bartošová, vedoucí OESM; Předkladatel návrhu: Rada města Český Dub;
Označení návrhu: Zřízení fondu k úhradě nákladů spol. Libela a
jeho pravidla;
Odůvodnění: Na základě platebního rozkazu Okresního soudu v Liberci, doručeného Městu Český Dub dne
23.12.2005. Žalobcem je spol. Libela, s.r.o., Český Dub (dále jen Libela), žalovaným Město Český Dub.
Platebním rozkazem soudu se žalovanému ukládá zaplatit žalobci částku 1 501 500 Kč (uhrazené nájemné
společností Libela) spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,75 % p.a. od 1.4.2005 do 31.12.2005 a dále úrokem
z prodlení v aktuální výši odpovídající ročně výši repo sazby stanovené ČNB navýšené o sedm procentních
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bodů a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení žalovaného, dále soudní
náklady ve výši 124 505,70 Kč, celkem cca 1 900 000 Kč. Proti tomuto platebnímu rozkazu Město podalo
odpor, tím se platební rozkaz v plném rozsahu ruší a soud k projednání a rozhodnutí věci nařídí jednání.
Jelikož uvedená záležitost je stále ještě v jednání, jehož výsledek je nejistý, OESM tímto navrhuje zřídit
zvláštní fond, kde by byly deponovány finanční prostředky určené k úhradě výše uvedených nákladů.
V případě rozhodnutí soudu ve prospěch města budou tyto prostředky převedeny zpět do rozpočtu města.
PRAVIDLA FONDU K ÚHRADĚ NÁKLADŮ SPOL. LIBELA, s.r.o.:
1. Fond je určen k úhradě nákladů stanovených Městu Český Dub platebním rozkazem Okresního
soudu v Liberci ze dne 7.12.2005, jednací číslo 50 Ro 1318/2005-17. Tímto platebním rozkazem
soudu se žalovanému Městu Český Dub ukládá zaplatit žalobci, spol. Libela, s.r.o., částku 1 501
500 Kč (uhrazené nájemné společností Libela) spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,75 % p.a. od
1.4.2005 do 31.12.2005 a dále úrokem z prodlení v aktuální výši odpovídající ročně výši repo sazby
stanovené ČNB navýšené o sedm procentních bodů a platné pro první den příslušného
kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení žalovaného, dále soudní náklady ve výši 124 505,70
Kč. Předpoklad celkových nákladů je 1 900 000 Kč.
2. Správcem fondu je Odbor ekonomiky a správy majetku Městského úřadu v Českém Dubu.
3. Fond je tvořen přídělem finančních prostředků z rozpočtu města. V roce 2007 bude do tohoto fondu
z rozpočtu města přidělena částka ve výši 1 900 000 Kč.
4. Ke zřízení fondu bude v GE Money Bank a.s. , pobočka Český Dub použit zvláštní účet.
5. Fond je zřízen do doby rozhodnutí soudu, proti němuž nebude odvolání. V případě, že Město Český
Dub bude soudem určeno k úhradě nákladů společnosti Libela s.r.o., úroků z prodlení a soudních
výloh, bude čerpat z fondu prostředky k úhradě těchto nákladů, a to v termínu stanoveném soudem.
V případě, že soud rozhodne ve prospěch Města Český Dub a toto bude povinnosti uhradit
požadované náklady zproštěno, bude deponovaná částka 1 900 000 Kč převedena zpět do rozpočtu
města a o jejím využití rozhodne zastupitelstvo města.
6. Tento statut Fondu k úhradě nákladů spol. Libela, s.r.o. nabývá účinnosti dnem: 1.4.2007.
7. Statut fondu byl schválen Zastupitelstvem města Český Dub dne………….
Návrh na realizaci: Zřízení fondu k 1.4.2007; Projednáno: V radě města dne 7.3.2007; Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje zřízení Fondu k úhradě nákladů spol. Libela, s.r.o.a jeho pravidla č. 1 – 7.
schvaluje:12
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0
6. Doplnění žádosti o pořízení konceptu a návrhu 2. změny územně plánovací dokumentace
města Český Dub
ZM/07/16
Zhotovitel: stavební úřad – Romana Řeháková; Předkladatel: Rada města Český Dub; Označení návrh:
Doplnění žádosti o pořízení konceptu a návrhu 2. změny ÚP města Český Dub; Odůvodnění:
Zastupitelstvu města Český Dub předkládá výzvu k doplnění žádosti a pořízení konceptu a návrhu 2. změny
ÚP města Český Dub, kterou Město Český Dub obdrželo dne 9.3.2007 od Magistrátu města Liberec, úřadu
územního plánování; Město Český Dub podalo dne 6.3.2007, Magistrátu města Liberec, úřadu územního
plánování, žádost o pořízení konceptu a návrhu 2. změny ÚP města Český Dub. Magistrát města Liberec,
úřad územního plánování ( dále ÚÚP), vyzval Město Český Dub o doplnění žádosti; Výzva obsahuje:Určení
pověřeného zastupitele: V zákonem stanovených případech, musí pořizovatel přímo spolupracovat s určeným
zastupitelem. Zastupitele určuje zastupitelstvo (např. § 53 odst. 1 stavebního zákona. Forma pověření
určeného zastupitele je neuvážení zastupitelstva – zda pro každou předmětnou změnu, nebo paušální
pověření všech změn). Jméno a kontaktní údaje na pověřeného zastupitele sdělte úřadu územního plánování
písemně; Projednáno radou dne 21.3.2007, kde radní navrhnou pověřeného zastupitele, který spolupracovat
s úřadem ÚP. Navrženého zastupitele by mělo odsouhlasit zastupitelstvo města; Aby mohlo být pokračováno
v pořizování 2. změny je nutné, aby Zastupitelstvo města Český Dub odsouhlasilo tento návrh usnesení;
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje pověřeného zastupitele Martina Bobka, z důvodů spolupráce s pořizovatelem ÚP, např. dle § 53
odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Dále zastupitelstvo navrhuje formu pověření určeného
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zastupitele 1) zda na každou předmětnou změnu nebo 2) paušální pověření všech změn.
schvaluje:12
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0
7. Členství města Český Dub v občanském sdružení MAS Podještědí
ZM/07/17
Předkladatel návrhu: PaedDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta města; Označení návrhu: Členství Města Český
Dub v Místní akční skupině Podještědí; Odůvodnění: Občanské sdružení M A S Podještědí, o.s. /dále jen
sdružení/ je sdružením občanů podle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn, které sdružuje fyzické
a právnické osoby zabývající se ekonomickou, kulturní a správní činností a rozvojem daného území po
ekonomické stránce, v oblasti společenských činností, v oblasti lidských zdrojů, v oblasti péče o krajinu a
rozvoje infrastruktury; Cílem a účelem sdružení je všestranná podpora udržitelného rozvoje daného území
metodou LEADER, zejména činností ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů,
malých a středních podniků a dalších subjektů, působících na území činnosti sdružení s cílem rozvíjet jejich
mezi sektorovou spolupráci; Cíle činnosti sdružení:
l. Vytvářet podmínky pro účast sdružení občanů v dotačních a podpůrných programech
v rámci ČR a EU
2. Řídit další práce, které jsou v souladu se zájmy sdružení, se zájmy členů a zajišťovat
k tomu potřebné finanční, lidské, materiální, informační a další zdroje
3. Uskutečňovat další činnosti, které jsou ve vztahu k účelu sdružení. Případný zisk z těchto
činností musí být použit na realizaci účelu sdružení.
K plnění těchto cílů
a/ sdružení vstupuje do právních i mimoprávních vztahů s jinými subjekty v rámci ČR a EU,
b/ sdružení spolupracuje s odborníky, veřejnou správou, sdělovacími prostředky a dalšími
subjekty
c/ obrací se s podněty na orgány veřejné správy ČR a na orgány a instituce EU
Řešení, dopad:
Po vyjasnění možného členství obcí v občanském sdružení (viz výklad MV) se stane město Český Dub členem
tohoto sdružení; Projednáno: JUDr. Naděžda Plašilová, právník města; Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje členství města Český Dub v Místní akční skupině Podještědí
b) schvaluje PaedDr. Jiřího Miler, Ph.D., starostu města jako pověřeného zástupce za město Český
Dub v tomto sdružení
schvaluje: 12
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0
8. Různé
Starosta informoval přítomné o programu na měsíc duben
11.4. Den starosty – téma : pravidla pro přidělování bytů
14.4. Pojďte si uklidit své město – brigáda – město zajistí svoz smetků
15.4. Spuštění nových webových stránek města
16.4. TES Turnov – čištění komunikací
24.4. Veřejné zasedání zastupitelstva
Dotaz občana :
Proč jsou odstraněny dopravní značky v ul. Prouskova?
Starosta:
Byly staré zničené, nové budou umístěny do 30.4.2007.
Dále starosta informoval o výběrovém řízení na úklid a údržbu města formou veřejně prospěšných prací. Ve
městě bude nově umístěno 13 odpadkových košů.
P. Vladimír Bulíř sdělil, že rezignuje na funkci neuvolněného zastupitele z časových důvodů.
Starosta mu poděkoval a navrhnul, aby pan Bobek, druhý místostarosta města, pracoval ve funkci jako jediný
neuvolněný místostarosta. Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí rezignaci p. Vladimíra Bulíře na funkci neuvolněného místostarosty města.
ZM/07/18
Zastupitelstvo města po projednání
revokuje usnesení ZM/06/58 písm. a) o výši odměn neuvolněnému místostarostovi města.
schvaluje: 12
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0
ZM/07/19
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje výši odměny neuvolněnému místostarostovi města na 17 000 Kč/měsíčně.
schvaluje: 12
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0
§ 99 zákona č. 128 / 2000 Sb.:
Je-li místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být i členem rady obce.
Starosta vyzval přítomné zastupitele, aby navrhli volbu nového člena rady.
Návrh usnesení přednesl pan Bobek:
ZM/07/20
Zastupitelstvo města po projednání
volí z řad členů zastupitelstva pana Vladimíra Bulíře do funkce člena rady města Český Dub
schvaluje: 12
neschvaluje: 0
zdrželo se hlasování: 0
Pan Rechcígel požaduje do příštího zasedání zastupitelstva podat informaci o domě na křižovatce pod školou
( dům ve vlastnictví p. Dillingera ).
Starosta přislíbil, že bude zastupitele informovat o podmínkách darovací smlouvy mezi městem a p.
Dillingerem.
Dotaz občana :
V jakém stadiu je reklamace střechy v Johanitské komendě?
Starosta:
Starosta přislíbil, že bude o situaci informovat na příštím zasedání zastupitelstva.
Starosta informoval o změně zaměstnanců na oddělení Policie v Českém Dubu – bude vyvoláno jednání
s novým velitelem oddělení.

PaedDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta města
V Českém Dubu dne: 27. 3. 2007
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