Zápis č. 1/2010
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 19.1.2010 od 17 hodin v obřadní síni.
Zahájení zasedání
Jednání zahájil a řídil PaedDr. PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta. Přivítal přítomné členy zastupitelstva, občany a
hosty a provedl kontrolu prezence. Konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 11 členů:
SNK ED
PaedDr. PhDr. Jiří Miler, Ph.D., Jaroslava Vaňková, Ing. Pavel Rechcígel
ODS
Martin Bobek, Vladimír Bulíř , MUDr. Renata Zikmundová
SN Za Českodubsko krásnější
Ing. Petr Jodas, Ing. Jiří Třešňák, Mgr. Pavel Pechanec
KDU- ČSL
Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D
KSČM
František Bulíř
ČSSD
--Omluveni: Martin Korych, Ing. Zdeněk Paclt, Oldřich Laufke, Bc. Stanislav Eichler
Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a
zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.
Návrhová komise:
Martin Bobek, Ing. P. Jodas, Jaroslava Vaňková
pro: 11
proti: 0

zdrželo se hlasování: 0

Ověřovatelé zápisu:
Martin Bobek, Jaroslava Vaňková
pro: 11

zdrželo se hlasování: 0

proti: 0

Zapisovatelka: Jana Sadecká
Program:
1. Ekonomické záležitosti
1.1 Rozpočet 2010
1.2 Rezervní fond jednotky SDH Český Dub
1.3 Předložení projektu „Zvýšení turistické atraktivity města Český Dub revitalizací městské památkové
zóny a vybudováním návštěvnických teras“ do Regionálního operačního programu
1.4 Předložení žádosti o dotaci na MZ ČR na projekt „Český Dub – dostavba kanalizace II. část“
1.5 Záměr realizace projektu „Výstavba a provoz Domu pro seniory“ v lokalitě bývalého „chudobince“
v ul. Hřbitovní 11 v Českém Dubu
2. Majetkové záležitosti
2.1 Záměr budoucího převodu vlastnictví pozemku p.č. 2796/4 včetně vybudované komunikace a
veřejného osvětlení
3. Volba kandidátů na přísedící Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2010 - 2014
4. Různé, diskuse
pro: 11
proti: 0
zdrželo se hlasování: 0
Přišel Ing. Zdeněk Paclt a Oldřich Laufke – přítomno 13 zastupitelů.

1

1. Ekonomické záležitosti
1.1 Rozpočet 2010
 příprava rozpočtu – od září 2009
 opakovaně projednáván se správci kapitol a v rámci strategické skupiny (starosta, místostarosta,
tajemník, vedoucí ekonomického odboru) a v radě města
 projednán s předsedy finančního a kontrolního výboru
 projednán a doporučen ke schválení ZM Radou města č.RM/09/422 ze dne 15.12.2010
 15.12. 2009 předložen návrh rozpočtu příjmů a provozních výdajů ZM
 zveřejněn na úřední desce dne 22.12.2009 – žádné připomínky, návrhy, podněty
 ucelený návrh rozpočtu 2010 (příjmy a výdaje vč. investičních akcí) projednán na pracovním jednání
zastupitelů dne 12.1. 2010
 Návrh rozpočtu 2010 byl doporučen ke schválení jako celek
 I přes složitost období ekonomické krize se nám podařilo pro rok 2010 sestavit rozpočet, který je
vyrovnaný a realizace plánovaných investičních akcí je možná bez nutnosti financování úvěrem.
 Rozpočet zajišťuje úsporný, ale důstojný chod města v roce 2010.
•

Každý občan Českého Dubu dluží v roce 2010 cca 2 tis. Kč, občan Liberce v roce 2008 dlužil cca 10 tis.
Kč. Situace je z tohoto pohledu pro město vcelku příznivá, neboť nám zbývá zaplatit z úvěru 4,5 mil. Kč
z roku 2006 na rekonstrukci náměstí částka 1, 3 mil. Kč. V návrhu rozpočtu 2010 je splátka tohoto
úvěru a úroků v celkové výši 1 mil. Kč. Výše zadlužení na jednoho občana města je ovlivněna ještě
půjčkou od SFŽP na kanalizaci z roku 2005 - 2006, která je však splácena SVS a město nezatěžuje (v
současné době se jedná o částku 4 330 000 Kč. Přímá zadluženost je tedy cca 500 Kč/obyvatele.

Výdaje - investice
• Územní plán – 750 tis. Kč
• Jedná se o naplnění zákonné povinnosti vytvořit digitalizovaný ÚP, výdaje jsou stanoveny dle
předpokládaného objemu prací v roce 2010.
• Ostatní – 150 tis. Kč
• Jedná se o drobné projektové dokumentace – např. studie využití budovy bývalého kina, sídliště a dle
potřeby v průběhu roku.
• Investice a opravy v obcích – 300 tis. Kč
• Fasáda – knihovna Modlibohov – s účastí občanů
• Rekonstrukce střechy – Sobákov hasičárna – spoluúčast města 200 tis. – cca 50%
• Zlepšení vzhledu města - příspěvky na vnější omítky – 200 tis. Kč
• Příspěvky na objekty v centrum města v max. výši do 50 tis. Kč –předpokládaní žadatelé – M. Pavlů, V.
Růta (řeznictví), J. Vrdlovec, p. Mohelská (papírnictví), M. Mařan (Na Růžku)
• Stavební úpravy budovy č.p. 10/IV na městskou knihovnu a městský archiv - dotace ROP NUTS II –
21 288 638 Kč .Přestavba budovy.
• Komunikace a osvětlení – 7,3 mil. Kč
• Chodníky a osvětlení v ul. Říd. uč. Škody ………………………...2 mil. Kč
• Povrchy a osvětlení po kanalizaci Na Žižkově I ………………… 4 mil. Kč
• Opravy komunikací (zádlažba U Adamů) a jiné…………………1,3 mil. Kč
• Vybavení ZUŠ – 160 tis. Kč
• Dokončení vybavení ZUŠ – co se nestihlo v roce 2009
• Místní rozhlas - II. etapa – 100 tis. Kč
• Postupné naplňování II. etapy – projet byl dokončen souběžně s první etapou. Jedná se o postupné
doplňování lokalit, kde není optimálně rozhlas slyšet. Navržené lokality: Na Žižkově, Na Žižkově –
Beranovi a další, Kostelní, náměstí, Smržov, Prouskova
• Mateřská škola - oplocení a zádlažba terasy, rekonstrukce suterénu - 800 tis. Kč Řešení havarijního
suterénu, který nevyhovuje hygienickým požadavkům, terasy a oplocení
Spoluúčast k dotacím
• Technické zhodnocení A 30 IFA (hasičský žebřík) – 1,5 mil. Kč 800 tis. Kč na Fondu požární ochrany
• Celková cena prací – cca 3,5 – 4 mil. Kč.
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•
•
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Akce bude realizována pouze za předpokladu získání dotace k Libereckého kraje ve výši 1 mil. Kč.
Revitalizace MPZ - Kostelní ulice" - ROP NUTS II – 3 mil. Kč
Plánovaný rozpočet: 26 mil. Kč, spoluúčast v letošním roce
Dostavba kanalizace - I. etapa – 7,3 mil. Kč
Spoluúčast k dotaci MZ a LK. SVS schválena jejich spoluúčast, výše bude upřesněna
Obnova kulturních památek – 200 tis. Kč
Každoroční 50% spoluúčast k dotaci z MK

ZM/10/01
Zastupitelstvo města po projednání návrhu rozpočtu na rok 2010
a) schvaluje rozpočet města na rok 2010 v závazných ukazatelích:

ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ DUB NA ROK 2010
(V ZÁVAZNÝCH UKAZATELÍCH)

NÁZEV PŘÍJMU
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné čin.
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatky
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

PŘÍJMY CELKEM

ČÁSTKA (v Kč)
4 100 000
800 000
250 000
5 300 000
6 000 000
8 300 000
900 000
1 740 000
27 390 000
16 514 306
8 082 000
30 899 938

NÁZEV VÝDAJE
Mzdové náklady včetně soc. a zdrav. pojištění a
nemocenské
Limit výdajů na reprezentaci - pohoštění, dary
Příspěvky p.o.:
p.o. Základní škola
p.o. Základní škola - odpisy
p.o. Mateřská škola
p.o. Základní umělecká škola
p.o. Pečovatelská služba
p.o. Podještědské muzeum
p.o. Městská knihovna a kult. Centrum
Příspěvky sdružením:
Příspěvek sdružení obcí Libereckého kraje
Příspěvek MAS Podještědí
Příspěvek do systému sociálních služeb
Příspěvek do Euroregionu Nisa
Granty
Příspěvek na dopravní obslužnost
Finanční vypořádání
Ostatní provoz města
Provozní výdaje celkem

ČÁSTKA (v Kč)

8 930 000
219 000
3 400 000
2 447 376
800 000
100 000
2 100 000
2 100 000
1 500 000
4 000
1 000
6 000
15 000
250 000
256 230
87 697
20 396 303
42 612 606

82 886 244 Úrok z půjčky od SFŽP na kanalizaci I.etapa

70 000
100 000
850 000
30 148 638
12 000 000
1 000 000

Úrok z úvěru od ČS a.s. na náměstí B. Smetany
Projektové dokumentace, pasporty, studie:
Investice, opravy
Spoluúčasti k dotacím
Náklady r. 2009 (výdaje 2010)
Rezerva na navýšení výdajů díky nárůstu DPH
o 1%

FINANCOVÁNÍ CELKEM
CELKEM

4 565 000 Rozpočtová rezerva
87 451 244 VÝDAJE CELKEM

400 000
270 000

87 451 244

b) schvaluje rozpočet hospodářské činnosti na rok 2010 takto: výnosy ve výši 1 600 000 Kč, provozní náklady
ve výši 1 055 000 Kč. Odvod do rozpočtu města je stanoven ve výši 1 800 000 Kč. Zapojení výsledku
hospodaření minulých let je 1 255 000 Kč.
Hospodářská činnost - bytové hospodářství 2010
Plánované výdaje
Služby a energie (zálohy)
Odvod do rozpočtu města
Provozní náklady
Celkem
Plánované příjmy
Služby a energie hrazené nájemníky (zálohy)
Nájemné z bytů
Zapojení výsledku hospodaření min.let
Celkem

v Kč
1
1
1
3
v Kč
1
1
1
3

c) schvaluje rozpočtová pravidla na rok 2010 dle přílohy.
pro: 13
proti: 0
3

000
800
055
855

000
000
000
000

000
600
255
855

000
000
000
000

zdrželo se hlasování: 0

1.2 Rezervní fond jednotky SDH Český Dub
Pravidla:
1. Rezervní fond je určen ke krytí mimořádných výdajů jednotky SDH Český Dub (mimořádné investice
do vybavení jednotky a velké opravy požární techniky)
2. Fond je tvořen přebytky minulých období, které vzniknou nedočerpáním (úsporou) každoročního
stanoveného limitu 1 mil.Kč, které budou po skončení účetního období převedeny na zvláštní účet
rezervního fondu Města Český Dub, č.ú. 123-63421574/0600 s analytickým označením. V roce 2010
bude do fondu z přebytku hospodaření jednorázově převedena částka 800 000 Kč, což odpovídá
volným prostředkům jednotky SDH díky přidělené dotaci z Libereckého kraje v roce 2009. Dalším
příjmem fondu jsou úroky z účtu.
3. Správcem fondu je rada města.
4. Z fondu lze hradit výhradně výdaje jednotky SDH Český Dub dle b.1), které nelze pokrýt v plné výši
z každoročně přiděleného limitu 1 mil.Kč.
5. Použití finančních prostředků schvalují vždy nejméně dva správci účtu. Podpisové oprávnění k účtu
mají PaedDr. PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta a p. Oldřich Laufke, velitel jednotky SDH Český Dub.
6. Fond je zřízen na dobu neurčitou a o jeho případném zrušení rozhodne Zastupitelstvo města Český
Dub.
7. Tento statut Rezervního fondu jednotky požární ochrany Český Dub nabývá účinnosti dnem:
19.01.2010
8. Statut fondu byl schválen Zastupitelstvem města Český Dub dne 19.01.2010.
ZM/10/02
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje zřízení Rezervního fondu jednotky požární ochrany Český Dub a jeho pravidla č. 1-8.
pro: 13
proti: 0
zdrželo se hlasování: 0

1.3 Předložení projektu „Zvýšení turistické atraktivity města Český Dub revitalizací městské památkové
zóny a vybudováním návštěvnických teras“ do Regionálního operačního programu
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD (ROP NUTS II SV) - 3.1 Rozvoj základní
infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
ZM/10/03
Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje předložení projektu „Zvýšení turistické atraktivity města Český Dub revitalizací městské
památkové zóny a vybudováním návštěvnických teras“ do Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod (ROP NUTS II SV) - 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti
cestovního ruchu
Termín podání žádosti do 29.1.2009.
Celkové náklady:
25 912 800 Kč vč. DPH
Finanční spoluúčast města:
5 912 800 Kč vč. DPH
b) prohlašuje, že rozpočet města zahrnuje finanční prostředky na pokrytí případné spoluúčasti projektu.
pro: 13
proti: 0
zdrželo se hlasování: 0
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1.4 Předložení žádosti o dotaci na MZ ČR na odkanalizování města: projekt „Český Dub – dostavba
kanalizace II. část“

ZM/10/04
Zastupitelstvo města Český Dub po projednání
schvaluje realizaci projektu „Český Dub – dostavba kanalizace II. část“ a podání Žádosti o zařazení akce do
„Seznamu akcí programu MZe 229 310“ PODPROGRAM 229 313 – VÝSTAVBA A OBNOVA ČISTÍREN
ODPADNÍCH VOD, KANALIZACÍ A SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ na Ministerstvo zemědělství ČR. Termín podání
žádosti do 30.1.2010
pro: 13
proti: 0
zdrželo se hlasování: 0

1.5 Záměr realizace projektu „Výstavba a provoz Domu pro seniory“ v lokalitě bývalého „chudobince“
v ul. Hřbitovní 11 v Českém Dubu
-

záměr předkládá SENIOR PARK, a.s.
vybudování moderního bytového komplexu pro seniory a občany s handicapem
podobné komplexy vybudovala společnost Senior park, a.s. již tři (Luštěnice, Hrádek nad Nisou,
Sokoleč u Poděbrad)
výstavbu i následný provoz je předkladatel připraven realizovat plně v naší režii za předpokladu
odprodeje příslušných pozemků dle cenové mapy města (ceny v místě obvyklé)

ZM/10/05
Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje záměr realizace projektu „Výstavba a provoz Domu pro seniory“ v lokalitě bývalého
„chudobince“ v ul. Hřbitovní 11 v Českém Dubu předložený a.s. SENIOR PARK
b) pověřuje starostu přípravou záměru prodeje dotčených pozemků a.s. SENIORK PARK
pro: 13
proti: 0
zdrželo se hlasování: 0

2.1 Záměr budoucího převodu vlastnictví pozemku p.č. 2796/4 včetně vybudované komunikace a
veřejného osvětlení
ZM/10/06
Zastupitelstvo města po projednání
a) bere na vědomí informaci starosty o záměru budoucího převodu vlastnictví pozemku p.č. 2796/4
včetně vybudované komunikace a veřejného osvětlení na tomto pozemku do vlastnictví města
z vlastnictví současných majitelů
b) pověřuje starostu připravit návrh Smlouvy o budoucím převodu vlastnictví nemovitostí.
pro: 13
proti: 0
zdrželo se hlasování: 0

3. Volba kandidátů na přísedící Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2010 - 2014

Žádost ČR – Okresního soudu v Liberci o doporučení kandidátů pro volbu přísedících Okresního soudu v Liberci
pro funkční období 2010-2014. Kandidátka: Maria Žemličková, nar. 1949, bytem Na Zhůrách 142, Český Dub.
Kandidátka s kandidaturou souhlasí, je bezúhonná.
ZM/10/07
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje kandidátku pro volbu přísedících Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2010-2014
Marii Žemličkovou, nar. 1949, bytem na Zhůrách 142, Český Dub.
pro: 13
proti: 0
zdrželo se hlasování: 0
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4. Různé, diskuse
- zastupitelům byl předán rozpis veřejných zasedání na r. 2010
- dům p. Dillingera - podána informace o provedených právních krocích - podána žaloba na úhradu nákladů
spojených s nutnou údržbou objektu
- p. J. Vaňková poděkovala TES s.r.o. , jednateli p. Růtovi za zimní údržbu silnic

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

V Českém Dubu dne 19.1.2010

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

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