Zápis č. 1/2018
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 13. 2. 2018 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, Martin Ponikelský, Petr Jodas, Zdeněk Jodas, Dominik Rubáš, Oldřich Laufke, Pavel
Rechcígel, Jaroslava Vaňková
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek
Pro Sport a zdraví:
David Rubáš, Jana Johnová
Spolky Českodubska 2014:
Jaroslav Havelka, Martina Růžičková
Koalice ČSSD+KSČM:
František Bulíř
Nepřítomni: Zdeněk Paclt
Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 14 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:
2018/ZM/01/01
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Martin Bobek, předseda komise
- David Rubáš, člen komise
- Petr Jodas, člen komise.
Hlasování: pro: 14/ proti:0/ zdržel se: 0/

Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu. Nikdo neměl jiný návrh.
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Usnesení:
2018/ZM/01/02
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:
2018/ZM/01/03

Schválení programu jednání Zastupitelstva města Český Dub

1. Kontrola plnění usnesení
2. Ekonomické záležitosti
Rozpočet na rok 2018
3. Různé
a. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu
z 21. 7. na 22. 7. 2018 a z 11. 8. na 12. 8. 2018
b. Pověření pro radu města na fixaci ceny elektřiny a plynu
c. Územní plán - návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování 1. změny
územního plánu Český Dub
4. Diskuse
a. Výzva zastupitelům obcí a měst ČR – doplacení odměn členům volebních
komisí
b. Informace o odpadech – dopis Svazu měst a obcí a České asociace
odpadového hospodářství
Hlasování: pro: 14/ proti:0/ zdržel se:0/
1. Kontrola plnění usnesení
Mgr. Růžičková přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze dne
12. 12. 2017, všechna usnesení byla vyřízena a splněna.
Usnesení:
2018/ZM/01/04
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 12. 12. 2017, bez připomínek.
Hlasování: pro: 14/ proti:0/ zdržel se:0/
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2. Ekonomické záležitosti
Rozpočet na rok 2018
Odůvodnění:
Práce na tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2018 probíhaly v roce 2017 dle schváleného
harmonogramu přípravy rozpočtu. Požadavky jednotlivých správců středisek rozpočtu byly
sumarizované odborem ekonomiky v říjnu 2017 do návrhu rozpočtu města. Takto sumarizovaný
návrh rozpočtu byl průběžně projednáván v pracovní skupině - starosta, místostarosta, tajemník,
vedoucí odboru ekonomiky.
1. Návrh rozpočtu na rok 2018 byl projednán na jednání rady města dne 17. 1. 2018.

2. Předání návrhu rozpočtu na rok 2018 - Tabulková část s Komentářem zastupitelům a
finančnímu výboru elektronicky dne 22. 1. 2018 a v písemné podobě pak byly připraveny
k převzetí od 22. 1. 2018.
3. Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018 na úřední desce města dne 24. 1. 2018 včetně
oznámení o zveřejnění.
4. Změna v návrhu rozpočtu pro rok 2018 učiněná po zveřejnění rozpočtu byla projednána na
jednání rady města dne 7. 2. 2018.
Informace o změně v návrhu rozpočtu pro rok 2018 učiněné po zveřejnění rozpočtu
Příjmy
Transfery - Dotace pro Pečovatelskou službu - navýšení o 1,5 mil. Kč na 12 119 400 Kč
Financování - snížení o 1,5 mil. Kč na 28 610 000 Kč

Celková výše příjmů rozpočtu se nemění.
Výdaje
Běžné výdaje
Příspěvek pro Pečovatelskou službu – snížení o 1,5 mil Kč na 1 700 000 Kč
Dotace pro Pečovatelskou službu – navýšení o 1,5 mil. Kč na 1 500 000 Kč
Běžné výdaje celkem 43 555 000 Kč.

Celková výše výdajů rozpočtu se nemění.
Poskytnutím dotace se snížil příspěvek zřizovatele na financování provozních výdajů Pečovatelské
služby a zároveň se snížila výše financování na straně příjmů.
REKAPITULACE ROZPOČTU 2018
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)

87 444 400 Kč
87 444 400 Kč
0 Kč

Do dnešního dne nebyly k návrhu rozpočtu předány žádné připomínky z řad zastupitelů a občanů.

Zpráva finančního výboru k návrhu rozpočtu na rok 2018 – bez připomínek.
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Usnesení:
2018/ZM/01/05
Rozpočet na rok 2018
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočet města Český Dub na rok 2018 dle přílohy.
Příjmy celkem vč. Financování ve výši
87 444 000 Kč
Výdaje celkem vč. Financování ve výši
87 444 000 Kč
Saldo
0 Kč
Hospodářský výsledek bytového hospodářství ve výši 0 Kč
Hlasování:
pro:10/
proti:0/
zdržel se: 4/Bulíř, Havelka, Z. Jodas, Johnová

3. Různé
a. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu
z 21. 7. na 22. 7. 2018 a z 11. 8. na 12. 8. 2018
Dne 31.1.2018 požádal o výjimku z doby nočního klidu lastim v době konání akce „ROCK NIGHT
5“, která se bude konat 21. července 2018. Žádá o stanovení doby nočního klidu v noci ze dne
konání akce na den následující dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin.
Dne 13.12.2017 požádal lastim o výjimku z doby nočního klidu v době konání akce na Šibeničáku
dne 11.8.2018. Zahájení akce v 18 hodin a předpokládaný konec ve 02:00 hodin.
V současné době má město 2 vyhlášky na stanovení kratší doby nočního klidu.
Po konzultaci s Ministerstvem vnitra - odborem dozoru a kontroly připojujeme v příloze návrh
obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, který vychází ze stávajících obecně závazných vyhlášek
města Český Dub, a který byl zpracován na základě aktuální právní úpravy a aktuálního
metodického materiálu odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra k této
problematice, která doporučuje všechny akce zahrnout do jedné vyhlášky.
Zároveň se ruší vyhlášky č. 1/2017 a č. 2/2016.
Usnesení:
2018/ZM/01/06
OZV č. 1/2018 o stanovení kratší doby nočního klidu
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu
ukládá
P. Hozákové zveřejnit informaci o konání akce 10 dní před termínem konání akce.
Hlasování:
pro:10/
proti:4/Dominik Rubáš, David Rubáš, Havelka, Ponikelský
zdržel se:0/
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b. Pověření pro radu města na fixaci ceny elektřiny a plynu
Odůvodnění:
Vzhledem k ukončení platnosti Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny od společnosti ČEZ
Prodej, s.r.o. k 31. 12. 2018 pro subjekty město Český Dub, Podještědské muzeum a knihovna,
Mateřská škola, Základní škola a TES, s.r.o. a ukončení platnosti Smlouvy na sdružené dodávky
zemního plynu od společnosti Innogy k 31. 12. 2018 pro subjekty město Český Dub, Podještědské
muzeum a knihovna, Mateřská škola, Základní škola a Základní umělecká škola.
Řešení, dopad:
Předložený návrh řeší případné pověření Rady města k fixaci aktuální ceny elektřiny a plynu pro
následující období 2019 – 2020 z důvodu využití aktuálních nabídek. Vzhledem k dodávce elektřiny
a plynu pro celý soubor odběrných míst lze zajistit výhodnější cenu těchto komodit.
Projednáno:
V radě města dne 7. 2. 2018 se souhlasným stanoviskem a s doporučením ke schválení
zastupitelstvu města.
Usnesení:
2018/ZM/01/07
Pověření pro Radu města Český Dub na fixaci ceny elektřiny a plynu
Zastupitelstvo města po projednání
pověřuje
Radu města Český Dub k fixaci aktuální ceny elektřiny a aktuální ceny plynu pro období
2019 – 2020.
Hlasování: pro: 14/ proti:0/ zdržel se:0/

c. Územní plán - návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování 1. změny
územního plánu Český Dub
Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování
Pokračovat v tvorbě návrhu 1. změny územního plánu Český Dub (dále jen „změna ÚP) v těchto
etapách:
Postup pořizování
- Úprava návrhu změny ÚP po společném jednání;
- Případné dohodovací řízení s dotčenými orgány (DO) k upravenému návrhu ÚP;
- Posouzení návrhu změny ÚP krajským úřadem;
- Veřejné projednání návrhu změny ÚP;
- Námitky a připomínky veřejnosti. Stanoviska DO k částem změny ÚP, které byly od
společného jednání změněny,
- Zpracování návrhů rozhodnutí o námitkách a návrhů vyhodnocení připomínek (dále jen
„návrhy“) uplatněných k návrhu zadání, ke společnému jednání a veřejnému projednání;
- Stanoviska dotčených orgánů k návrhům;
- Úprava návrhu změny ÚP po veřejném projednání *
- Vydání změny ÚP v zastupitelstvu města
*Dojde-li na základě uplatněných námitek a připomínek veřejnosti k podstatné úpravě návrhu
změny ÚP (podstatnou úpravou je například přidání zastavitelné plochy), bude muset být vypsáno
opakované veřejné projednání. Opakovaných veřejných projednání může být i několik. Postup
pořizování by vypadal takto:
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-

Stanovisko příslušného úřadu, zda má být návrh posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí a stanovisko orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Libereckého kraje);
Opakované veřejné projednání návrhu změny ÚP;
Námitky a připomínky veřejnosti a stanoviska DO k částem změny ÚP, které byly od
veřejného projednání změněny;
Zpracování návrhů rozhodnutí o námitkách a návrhů vyhodnocení připomínek (dále jen
„návrhy“) uplatněných k opakovanému veřejnému projednání
Stanoviska DO k návrhům
Úprava návrhu změny ÚP po veřejném projednání
Vydání změny ÚP v zastupitelstvu města.

Usnesení:
2018/ZM/01/08
Postup pořizování 1. změny územního plánu Český Dub
Zastupitelstvo města Český Dub po projednání
schvaluje
návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování 1. změny územního plánu Český Dub, dle přílohy.
Hlasování: pro: 14/ proti:0/ zdržel se:0/

4. Diskuse
a. Výzva zastupitelům obcí a měst ČR - doplacení odměn členům volebních
komisí
Dne 6. 2. 2018 zaslal lastim Otevřený dopis – výzva zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení
odměn členů okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu.
Nejvyššímu správnímu soudu byly podány návrhy na neplatnost volby prezidenta, z tohoto důvodu
není ukončena činnost okrskových volebních komisí, musí být vyčkáno rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu. Do té doby nelze výplaty členům OVK zahájit.

b. Informace o odpadech – dopis Svazu měst a obcí a České asociace
odpadového hospodářství
Tajemnice přednesla základní informace z dopisu České asociace odpadového hospodářství o
novele zákona o odpadech a riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství a reakci Svazu měst
a obcí na tento dopis. Zde je dle znění zákona o odpadech mj. uvedeno, že na skládky je od r. 2024
zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené
prováděcím právním předpisem. Omezení skládkování komunálních odpadů v r. 2030 na 10% a
navýšení recyklace až na 65%.

Informace starosty:
- probíhají valné hromady hasičů a spolků
- po rekonstrukci dětského zdravotního střediska od 5. 2. ordinuje nová dětská lékařka
MUDr. Žofia Hanzely
- 27. 3. od 17 hodin se koná pracovní schůzka zastupitelů k individuální výstavbě Na
Zhůrách a záměru vybudování cyklostezky
- rekonstrukce křižovatky, oprava silnice k mostku u HPQ, ostrůvek u ZŠ - v jednání
- havarijní stav objektu čp. 88, Husova ul. – s vlastníkem řeší stavební úřad
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-

bývalá Sedmikráska a částečně rozbořený dům pod ZŠ – majitelé budou stavebním úřadem
opětovně vyzváni
dotaz na pohyb psů ve městě, starosta informoval o dosavadní praxi a postupu města
v případech volného pohybu, spolupráci s Policií ČR, budou zpřesněna pravidla
zařadit do plánu jarní údržby komunikaci Smržov – Budíkov
dotaz na časový harmonogram přípravy I. změny územního plánu zodpovězen
místostarostou

Zasedání bylo ukončeno v 18,30 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 13. 2. 2018
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...............................................

