Zápis č. 7/2015
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 24. 11. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni

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, Petr Jodas, Zdeněk Jodas, Jaroslava Vaňková, Martin Ponikelský, Oldřich Laufke, Pavel
Rechcígel, Dominik Rubáš
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek
Pro Sport a zdraví:
David Rubáš
Spolky Českodubska 2014:
Jaroslav Havelka, Martina Růžičková
Koalice ČSSD+KSČM:
František Bulíř
Nepřítomni:
Pro Sport a zdraví: Jana Johnová
Občané pro Českodubsko: Zdeněk Paclt – přišel před bodem „Volba ověřovatelů zápisu“

Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 13 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:
2015/ZM/07/70
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Martin Bobek
- Petr Jodas
- Jaroslava Vaňková.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se: 0/
Přišel Ing. Paclt – přítomno 14 zastupitelů.
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Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2015/ZM/07/71
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Města Český Dub:
- Martin Bobek
- Jaroslava Vaňková.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

Schválení programu jednání Zastupitelstva města
Starosta předložil návrh programu jednání a vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.
Nebyl předložen žádný návrh na doplnění programu.
Usnesení:
2015/ZM/07/72

Schválení programu jednání Zastupitelstva města

1. Kontrola plnění usnesení
2. Ekonomické záležitosti
a. Hospodaření města 1 - 9/2015
b. Změna rozpočtu 2015
c. Plán investičních akcí na období 2016 - 2018
3. Majetkové záležitosti
a. Kupní smlouva na parcelu č. 357/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí
je budova č.p. 13 – objekt občanské vybavenosti, v části obce Český Dub III
b. Kupní smlouva č. 4-2015-P-NM na pozemky p.č. 1156/6, č. 1154/2, k. ú.
Český Dub
c. Kupní smlouva č. 4-2015-K-NM na pozemky p.č. 764, 765 a 766, k. ú. Český
Dub
d. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí na pozemky p.č. 978/1 a 978/2,
k.ú. Modlibohov
e. Zpráva likvidátora o průběhu likvidace VADAM, zájmové sdružení
právnických osob
4. Různé
Hlasování: pro: 14/ proti:0/ zdržel se:0/

1. Kontrola plnění usnesení
Mgr. Martina Růžičková přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze
dne 20. října 2015, všechna usnesení byla vyřízena a splněna.

2

Usnesení:
2015/ZM/07/73
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze zápisu č. 6 ze zasedání Zastupitelstva
Města Český Dub ze dne 20. 10. 2015, bez připomínek.
Hlasování: pro: 14/ proti:0/ zdržel se:0/

2. Ekonomické záležitosti

a. Hospodaření města 1 - 9/2015
Odůvodnění: Informace o hospodaření města Český Dub za období 1-9/2015.
Komentář - rozpočet města v období 1-9/2015
Za období leden - září roku 2015 město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu
ke schválenému rozpočtu v aktuálním znění ve výši 38 698 220 Kč, tj. 81 % schváleného rozpočtu,
čerpání výdajů bylo ve výši 32 772 809 Kč, tj. 68 % schváleného rozpočtu. Plnění a čerpání
rozpočtu je podrobněji specifikováno v níže uvedených tabulkách. Optimální plnění a čerpání
rozpočtu za období 1 – 9/2015 je 75 %.
Stav účtů k 30. 9. 2015 činil 13 010 236,04 Kč, z toho na běžných účtech 10 235 399,23 Kč, na
účtech fondů 2 774 836,81 Kč.
Třída
I. Daňové příjmy

II. Nedaňové
příjmy

III. Kapitálové
příjmy
IV. Přijaté
transfery

Plnění

PŘÍJMY (v Kč)
%

Schválený
rozpočet
33 146 860

26 660 679

80

8 005 000

6 955 799

87

25 000

25 000

100

6 849 139

5 056 742

74
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Odůvodnění plnění rozpočtu

Výpadek příjmů z DPH z počátku roku 2015
v porovnání k roku 2014 byl k 30. 9. 2015 snížen.
Plnění v ostatních daňových položkách probíhá dle
schváleného rozpočtu, daně a poplatky z vybraných
činností a služeb jsou plněny na 79 %, poplatky a
odvody jsou plněny na 99 %. Celkově se pohybuje
plnění rozpočtu daňovými příjmy na 80 %.
Průběžně se naplňují všechny rozpočtované položky
příjmů (příjmy z lesního hosp., pronájmů NP, sběr a
třídění komunálního odpadu, příjmy z pohřebnictví
…) U příjmů z lesního hospodářství je významný
nárůst příjmů oproti původnímu rozpočtu.
Přijatý dar na nákup RZA pro JSDH ČD (Elektropoli
Galvia, s.r.o.)
Kromě pravidelných transferů na státní správu jsou
zde průběžné transfery pro příspěvkové organizace
(PS, ZŠ). Tyto transfery ve výši 2 122 tis. jsou
v rozpočtu na straně příjmů i výdajů tzv. průběžnou
položkou a neovlivňují jednostranně rozpočet. Dále
jsou zde transfery od KÚ LK – dotace na výkon
sociální práce, dotace na nákup dopravního
automobilu pro JSDH a dotace ze st. rozpočtu na
akce schválené a přidělené pro rok 2015.

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....)

Schválený
rozpočet
320 000

Sociální věci a
politika
zaměstnanosti
Požární ochrana

Plnění

VÝDAJE (v Kč)
%

Odůvodnění čerpání rozpočtu

184 834

58

Čerpání probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.

250 000

185 085

74

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

25 380 899

17 931 399

71

Čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem.

2 818 000

2 398 772

85

900 000

560 842

62

Čerpání probíhá dle schváleného rozpočtu. Tuto
skupinu výdajů navyšuje dotace pro PS ve výši 1 133
tis. od MPSV, která je ovšem průběžnou položkou a je
zároveň v příjmech rozpočtu.
Čerpání probíhá dle schváleného rozpočtu.

Čerpání probíhá dle schváleného rozpočtu
rovnoměrně u jednotlivých položek - pojištění
majetku obce, úroky z úvěrů, činnost zastupitelstva,
činnost místní správy …
8
143
375
4
332
274
53
Úhrada
akcí
a oprav probíhá dle fakturace tak, jak
Investice, opravy,
vyplývá z uzavřených smluv. Nižší čerpání je
projekty,
ovlivněné tím, že úhrady výdajů některých akcí
spoluúčasti k
proběhly v měsíci říjnu např. úprava komunikací.
dotacím
Výdaje na ostatní rozpočtované akce budou čerpány
v průběhu 4. Q. 2015.
Příloha 1: Tabulka hospodaření za období leden až září 2015

Všeobecná
veřejná správa a
služby

10 129 626

7 179 602

70

Celkové pohledávky města (splatné a po splatnosti) jsou k 30. 9. 2015 ve výši 371 tis. Kč.
Z toho nesplatné ve výši 95 tis. Kč (dosud neuhrazené vydané faktury) a po splatnosti 276 tis. Kč.
Mezi pohledávkami po splatnosti jsou pohledávky za dlužným nájemným – Libela
(35 tis. Kč), nájemné hala ZŠ – V. Ježek (89 tis. Kč), neuhrazené poplatky za komunální odpad (127
tis. Kč). Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též se řeší ve spolupráci
s AK. Od 26. 10. 2015 je na ekonomickém odboru zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný
seznam o vyměření místního poplatku za komunální odpad za roky 2014 a 2015 poplatníkům, kteří
nezaplatili poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti.
Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-9/2015:
Hospodaření střediska bytového hospodářství probíhá dle schváleného rozpočtu, v položce opravy
a údržba vychází z harmonogramu prací na rok 2015. Čerpání nákladů v této položce vzhledem ke
schválenému rozpočtu je k 30. 9. 2015 ve výši 538 tis. Kč, což je 39 % schváleného rozpočtu. Další
čerpání této položky se projeví ve 4. Q. 2015. Příjmy jsou plněny na 77 % a jsou tvořeny příjmy
z nájemného bytů a bankovními poplatky.
Dluh na nájemném a službách činí k 30. 9. 2015 částku 96 160 Kč, z toho vysouzené a zažalované
pohledávky činí 43 345 Kč, pohledávky vymáhané dle splátkových kalendářů činí
26 731 Kč a průběžné pohledávky, kdy dochází pouze k opožděným platbám ve výši jednoho či dvou
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nájmů jsou ve výši 24 787 Kč, ostatní pohledávky činí 1 297 Kč. Pohledávky za dlužným nájemným
jsou sledovány měsíčně. Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též se
řeší ve spolupráci s AK.
1. Náklady (v Kč) 1-9/2015
Čerpání 1-9/2015
v Kč
30 000
4 570

Účet

Rozpočet 2015

Materiál + energie (prázdné byty)

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

1 400 000

537 824

511.0105

15 000

3 072

Náklady SBH - služby

518.0100

156 000

79 667

Mzdové náklady vč. soc. a zdrav. poj.

521.0100

94 000

0

Právní služby

518.0102

5 000

0

Služby pošt

518.0103

5 000

3 014

Opravné položky na dlužné nájemné

556.010

50 000

0
-139 380

Oprava chybného účtování z r. 2013, 2014

CELKEM NÁKLADY
Splátka a úrok z úvěru

1 755 000
545 000

262

488 766
0

VÝNOSY (v Kč) 1-9/2015
Účet
Nájemné
Úroky a penále

Rozpočet 2015

603.0100
662.0100

CELKEM VÝNOSY
Saldo (V – N – splátka úvěru)

2 600 000
0
2 600 000

Plnění 1-9/2015
v Kč
1 982 253
3 256
1 985 509

300 000

1 496 743

Návrh na realizaci:
Rada města projednala a odsouhlasila tento materiál na svém jednání dne 19. 11. 2015 a
doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu o hospodaření města Český Dub za období
1 - 9/2015 na vědomí bez připomínek.
Finančnímu výboru města byl
1 - 9/2015 zaslán k projednání.

materiál

Hospodaření

města

Český

Usnesení:
2015/ZM/07/74
Hospodaření města Český Dub za období 1-9/2015
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření Města Český Dub za období 1-9/2015 bez připomínek.
Hlasování: pro: 14/ proti:0/ zdržel se:0/
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Dub

za

období

b. Změna rozpočtu 2015
Odůvodnění: Návrh na 4. změnu rozpočtu 2015 vzhledem ke změnám v příjmové a výdajové stránce
rozpočtu 2015. Provedeno rozpočtovými opatřeními č. 47 – 67. Zdůvodnění jednotlivých
rozpočtových opatření je uvedeno v příloze č. 1.
Projednáno:
Návrh 4. změny rozpočtu 2015 projednala RM na svém jednání dne 19. 11. 2015 a doporučuje tento
návrh ZM ke schválení.
Usnesení:
2015/ZM/07/75
Rozpočet 2015 - 4. změna
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
4. změnu rozpočtu na rok 2015, rozpočtová opatření č. 47 – 66.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
Usnesení:
2015/ZM/07/76
Rozpočet 2015 - 4. změna
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
4. změnu rozpočtu na rok 2015, rozpočtové opatření č. 67.
Hlasování: pro:11
proti:3/ F. Bulíř, J. Havelka, Z. Jodas
zdržel se:0

c. Plán investičních akcí na období 2016 – 2018
Zastupitelé projednali Plán investičních akcí 2016 – 2020 a revitalizaci ulice Kostelní formou
odstranění budovy nedostavěného kulturního domu dle předložené architektonické studie
na pracovní schůzce dne 19. 11. 2015. Před přijetím usnesení proběhla prezentace.
V diskusi zastupitel František Bulíř uvedl, že by podpořil Plán investičních akcí 2016 – 2020 bez
akce „Rekonstrukce budovy č. p. 13 na zdravotní středisko“. Bylo sděleno, že Plán je připravený
jako celek.
Usnesení:
2015/ZM/07/77
Plán investičních akcí 2016-2020
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Plán investičních akcí 2016 – 2020 dle přílohy.
Hlasování: pro:12
proti:2/ F. Bulíř, Z. Jodas
zdržel se:0

6

Usnesení:
2015/ZM/07/78
Revitalizace ulice Kostelní
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
revitalizaci ulice Kostelní formou odstranění budovy nedostavěného kulturního domu dle
předložené architektonické studie.
Hlasování: pro:11
proti:3/ F. Bulíř, J. Havelka, Z. Jodas
zdržel se:0

3. Majetkové záležitosti
a. Kupní smlouva na parcelu č. 357/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí
je budova č. p. 13 – objekt občanské vybavenosti, v části obce Český Dub III
Zastupitelé projednali kupní smlouvu na odkoupení pozemku p. č. 357/1 zastavěná plocha a
nádvoří, včetně budovy č. p. 13 - objekt občanské vybavenosti, v části obce Český Dub III, na
pracovní schůzce dne 19.11.2015 na městském úřadu. Kupní smlouvu vyhotovil JUDr. A. Šoljak,
byla připomínkována odborem výstavby, životního prostředí a majetku. Prodávající s návrhem
kupní smlouvy souhlasí. Rada města předložené dokumenty projednala dne 24. 11. 2015 a
doporučuje je ZM ke schválení. Před přijetím usnesení proběhla prezentace, žádné připomínky ze
strany zastupitelů nebo veřejnosti nebyly vzneseny.
Usnesení:
2015/ZM/07/79
Kupní smlouvu č. 05/2015/K/NM
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Kupní smlouvu č. 05/2015/K/NM mezi Městem Český Dub (kupující) a lastim (prodávající), na
odkoupení pozemku p.č. 357/1 zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy č.p. 13, Český Dub III,
objekt občanské vybavenosti, k.ú. Český Dub, obec Český Dub, za celkovou cenu 1 560 000 Kč
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro:11
proti:3/F. Bulíř, J. Havelka, Z. Jodas
zdržel se:0/

b. Kupní smlouva č. 4-2015-P-NM na pozemky p. č. 1156/6, č. 1154/2, k. ú.
Český Dub
1/ Pan lastim, Český Dub, požádal o odkoupení pozemku p. č. 1156/6 o výměře 60 m2 a pozemku p.
č. 1154/2 o výměře 6 m2 k.ú. Český Dub, obec Český Dub. Pozemky přímo sousedí s nemovitostmi
pana lastim, tvoří jediný možný příjezd k jeho nemovitosti a využívá je pro parkování.
2/ Rada města se žádostí zabývala dne 29.7.2015 přijala usn. č. 2015/RM/16/190
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Rada města po projednání žádosti MUCD 2347/2015
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1156/6 o výměře 60 m2 a pozemku p. č. 1154/2 o výměře 6
m2 k.ú. Český Dub, obec Český Dub.
3/ Dle cenové mapy města jsou pozemky ve II CP kategorie pozemku B, cena 320 Kč/ m2. Celková
cena pozemků je 21 120 Kč.
Záměr prodeje byl zveřejněn od 7. 8. do 24. 8. 2015 dokumentem MUCD 2462/2015.
4/ Na zveřejněný záměr reagovala paní lastim jako vlastník přilehlé nemovitosti pozemkové parcely
1157 a na ní stojící stavby kůlny s požadavkem zřízení věcného břemene přístupu k její nemovitosti
přes sousední pozemek p. č. 1156/1, který je ve vlastnictví Města Český Dub. Dne 8.10.2015
proběhlo jednání s lastim, kde bylo domluveno zřízení věcného břemene přístupu k jejich
nemovitosti na pozemku p. č. 1156/1 k.ú. Český Dub.
5/ Rada města dne 14. 10. 2015 přijala usn. č. 2015/RM/21/249
Rada města po projednání
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení Kupní smlouvu č. 4/2015/P/NM mezi Městem Český Dub
(prodávající) a lastimníkovými (kupující), na prodej pozemku p. č. 1156/6 o výměře 60 m2 ostatní
plocha a pozemku p. č. 1154/2 o výměře 6 m2 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Český Dub, obec
Český Dub, okres Liberec za celkovou cenu 21 120 Kč.
Diskuse:
Ing. Paclt uvedl, že také podal žádost o zřízení věcného břemene pozemek p. č. 1156/1, který není
předmětem kupní smlouvy.
Usnesení:
2015/ZM/07/80
Kupní smlouva č. 4/2015/P/NM
Zastupitelstvo města po projednání žádosti
schvaluje
Kupní smlouvu č. 4/2015/P/NM mezi Městem Český Dub (prodávající) a lastim (kupující), na
prodej pozemku p. č. 1156/6 o výměře 60 m2 ostatní plocha a pozemku p. č. 1154/2 o výměře 6 m2
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Český Dub, obec Český Dub, okres Liberec za celkovou cenu
21 120 Kč
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

c. Kupní smlouva č. 4-2015-K-NM na pozemky p. č. 764, 765 a 766, k. ú. Český
Dub
1/ Zastupitelstvo města dne 14. 4. 2015 usnesením č. 2015/ZM/03/29 schválilo odkoupení pozemků
p. č. 764, 765 a 766 k. ú. Český Dub, obec Český Dub za celkovou cenu 204 090 Kč od Státní
veterinární správy České republiky.
2/ Souhlas s odkoupením pozemků a usnesení zastupitelstva města bylo odesláno na Krajskou
veterinární správu v Liberci dokumentem MUCD 1548/2015 dne 13. 5. 2015. Prodávající zaslal
návrh kupní smlouvy ke schválení zastupitelstvem města.
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3/ Rada města dne 14. 10. 2015 přijala usnesení č. 2015/RM/21/250
Rada města po projednání
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení Kupní smlouvu č. 04/2015/K/NM mezi Městem Český Dub
(kupující) a Státní veterinární správou ČR, IČ 00018562 (prodávající) na odkoupení pozemků p. č.
764, 765 a 766 k. ú. Český Dub, obec Český Dub za celkovou cenu 204 090 Kč.
Usnesení:
2015/ZM/07/81
Kupní smlouva č. 04/2015/K/NM
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Kupní smlouvu č. 04/2015/K/NM mezi Městem Český Dub (kupující) a Česká republika – Státní
veterinární správa, IČ 00018562 (prodávající) na odkoupení pozemků p. č. 764, 765 a 766 k. ú.
Český Dub, obec Český Dub za celkovou cenu 204 090 Kč
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

d. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí na pozemky p. č. 978/1 a 978/2,
k. ú. Modlibohov
1/ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl v roce 2013 Městu Český Dub
k bezúplatnému převodu pozemky p. č. 978/1 a 978/2, k. ú. Modlibohov, obec Český Dub.
2/ Rada města dne 18. 9. 2013 usnesením č. 2013/RM/18/282 schválila podání žádosti o bezúplatný
převod pozemku p. č. 978/1 o výměře 118 m2, vodní plocha, zamokřená plocha a pozemku p. č.
978/2 o výměře 3.205 m2 vodní plocha, vodní nádrž umělá vše k. ú. Modlibohov, obec Český Dub.
Město Český Dub má záměr pozemky p. č. 978/1 a p. č. 978/2 užívat jako zdroj vody hasičským
jednotkám.
3/ Převodce dne 5. 11. 2015 zaslal návrh smlouvy ke schválení zastupitelstvem města.
Protože se pozemky bezúplatně převádí z důvodu veřejného zájmu, nesmí je nabyvatel po dobu 10
let využívat ke komerčním účelům, nelze pozemky pronajímat ani propachtovávat. Z toho důvodu je
smlouva o bezúplatném převodu s omezujícími podmínkami.
Usnesení:
2015/ZM/07/82
Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími
podmínkami č. 6710/ULB/2015 mezi Městem Český Dub (nabyvatel) a Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových IČ 69797111 (převodce) na převod pozemků
p. č. 978/1 a 978/2, k. ú. Modlibohov, obec Český Dub.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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e. Zpráva likvidátora o průběhu likvidace VADAM, zájmové sdružení
právnických osob
Likvidátor zájmového sdružení právnických osob VADAM předložil informaci, že likvidace VADAM
byla ukončena ke dni 31. 10. 2015. Bylo podáno daňové přiznání spojené s ukončením likvidace,
daňové povinnosti z titulu zpeněžení majetku, daně z nemovitostí i daně z příjmu právnických osob
byly uhrazeny.
Likvidátor předložil položkový seznam příjmů a výdajů spojených s likvidací.
Po schválení předložené zprávy likvidátora o průběhu likvidace dojde k zabezpečení výmazu
VADAM z obchodního rejstříku.
Projednáno:
OE, Ing. Charuzová
OVŽP, V. Lipčejová
V diskusi se na dotaz Ing. P. Rechcígela upřesnila čísla LV.
Usnesení:
2015/ZM/07/83
Zpráva likvidátora o průběhu likvidace VADAM, zájmové sdružení
právnických osob
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Zprávu likvidátora o průběhu likvidace VADAM, zájmové sdružení právnických osob,
ukládá
odboru ekonomiky zařadit do změny rozpočtu příjmů částku 88 055,33 Kč, termín 15. 12. 2015
(zasedání ZM)
schvaluje
vypořádání podílového spoluvlastnictví tak, že VADAM, zájmové sdružení právnických osob,
převádí na nabyvatele Město Český Dub svůj podíl o velikosti 5/6 celku objektu občanské
vybavenosti bez čp. a č. ev. , který je postaven na parcelách č. 2388/2 a 2407, k. ú. Český Dub, obec
Český Dub, okres Liberec.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
4. Různé
Pozvánky:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

28.11. Vánoční tvořivá dílna
29.11. Rozsvícení vánočního stromu
30.11. Osobnost Českodubska
3.12. Mikulášské čtení
4.12. Křest knihy MUDr. Jodase
6.12. Ledové království - promítaná pohádka
8. – 9.12. Vánoční koncerty žáků ZUŠ
10.12. Vernisáž výstavy H. Dolečkové
13.12. Vánoční trhy
19.12. Koncert pěveckého souboru Canzonetta
24.12. Betlémské světlo
25. – 26.12. Českodubský betlém
31.12. komedie Když se zhasne
31.12. Silvestr
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Diskuse zastupitelů:
O. Laufke – JSDH převzetí nového Fordu Tranzit
Ing. Paclt – dotaz na chodník ke Galvii a osvětlení – v části mezi HPQ a hřištěm nedostatečné
osvětlení
starosta – na chodník zpracována studie, nyní se bude řešit propustek u HPQ, osvětlení už mělo být
posíleno – bude znovu prověřeno
15.12. – příští ZM

Zasedání bylo ukončeno v 18:15 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 24. 11. 2015
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...............................................

