Zápis č. 2/2019
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 15. 4. 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:
Ondřej Fila, Jiří Miler, Petr Jodas, Martin Ponikelský, Tomáš Pražák, David Rubáš, Dominik
Rubáš, Martina Růžičková, Michael Šindelář, Jaroslava Vaňková
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek, Aleš Kabátek, Zdeněk Paclt
Nepřítomni:
Oldřich Laufke, Pavel Rechcígel
Zdeněk Paclt – přišel před projednáním bodu Schválení programu jednání zastupitelstva města
Martin Ponikelský – přišel před projednáním bodu Majetkové záležitosti
Dominik Rubáš - přišel před projednáním bodu Majetkové záležitosti
Tomáš Pražák – odešel před projednáním bodu Informace o dražbě pozemků čp. 1923/1 a 1923/7
k. ú. Český Dub, LV 60000
Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 10 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:
2019/ZM/02/14
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Petr Jodas, předseda komise
- Aleš Kabátek, člen komise
- Tomáš Pražák, člen komise.
Hlasování: pro:9/ proti:0/ zdržel se:1/Aleš Kabátek
Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu. Nikdo neměl jiný návrh.
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Usnesení:
2019/ZM/02/15
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub:
- Petr Jodas
- Jaroslava Vaňková.
Hlasování: pro:10/ proti:0/ zdržel se:0/
Přišel Z. Paclt – přítomno 11 zastupitelů.
Schválení programu jednání zastupitelstva města
Starosta navrhl doplnění programu o bod jednání Informace o dražbě pozemků čp. 1923/1 a 1923/7
k. ú. Český Dub, LV 60000 a vyzval zastupitele k případnému dalšímu doplnění programu.
Nebyl předložen žádný návrh na doplnění programu.
Usnesení:
2019/ZM/02/16

Schválení programu jednání Zastupitelstva města Český Dub

1. Kontrola plnění usnesení
2. Ekonomické záležitosti
a. Hospodaření města 1-12/2018
b. Rozpočet města 2019 - I. změna
3. Majetkové záležitosti
a. Kupní smlouva na prodej p. p. č. 1578/4 a části p. p. č. 1577/1, v k. ú. Český
Dub
b. Kupní smlouva mezi městem Český Dub a Autobusy LK, s.r.o., na převod
akcií
4. Různé
a. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu
b. Návrh zástupců města do orgánů obchodních společností s majetkovou účastí
města
c. Informace o dražbě pozemků čp. 1923/1 a 1923/7 k. ú. Český Dub, LV 60000
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/
Mgr. Růžičková přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze dne
11. 2. 2019, všechna usnesení byla vyřízena a splněna.
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1. Kontrola plnění usnesení
Usnesení:
2019/ZM/02/17
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze zápisu č. 1 ze zasedání Zastupitelstva
města Český Dub ze dne 11. 2. 2019, bez připomínek.
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/
2. Ekonomické záležitosti
a. Hospodaření města 1-12/2018
Odůvodnění: Informace o hospodaření města Český Dub za období 1 – 12/2018.
Komentář - rozpočet města v období 1-12/2018
Za období 1-12/2018 město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu v
aktuálním znění ve výši 60 567 238,03 Kč, tj. 106,9 % schváleného rozpočtu, čerpání výdajů bylo ve
výši 86 811 443,25 Kč, tj. 94,3 % schváleného rozpočtu. Plnění a čerpání rozpočtu je podrobněji
specifikováno v níže uvedených tabulkách.
Financování (tř. 8) k 31. 12. 2018 dosáhlo celkové výše 26 244 205,22 Kč, z toho v příjmové části
ho tvoří přijatý úvěr ve výši 22 460 122,04 Kč a čerpání prostředků minulých období ve výši
4 871 158,07 Kč, celkem 27 331 280 Kč a ve výdajové části je tvořeno výdaji na splátky jistin úvěrů
ve výši 1 087 074,89 Kč.
Stav účtů k 31. 12. 2018 činil 16 045 326,71 Kč, z toho na základních běžných účtech
13 815 049,56 Kč, na běžných účtech fondů 2 230 277,15 Kč.
Stavy peněžních fondů města k 31. 12. 2018:

Fond rezervní
Fond sociální
Fond na revitalizaci městské památkové zóny
Fond kotelny
Fond soc. pomoci v nouzi
Třída

1 087 186,05 Kč
31 182,51 Kč
1 034,74 Kč
1 107 942,82 Kč
2 931,04 Kč

PŘÍJMY (v Kč)

Plnění

I. Daňové příjmy

Schválený
rozpočet

41 850 000

45 193 519

108,0

II. Nedaňové
příjmy

5 242 400

5 713 460

109,0

III. Kapitálové
příjmy
IV. Přijaté
transfery

%

58 920

9 584 579

9 601 339

100,2
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Odůvodnění plnění rozpočtu

Plnění rozpočtu příjmů z Daní a poplatků z vybraných
činností a služeb je 107 %, Poplatky a odvody jsou
plněny na 123 %. Celkem Daňové příjmy plněny na
108,0 %.
Nedaňové příjmy (příjmy z lesního hosp., pronájmů NP,
za sběr a třídění komunálního odpadu, příjmy
z pohřebnictví …) naplněny vzhledem ke schválenému
rozpočtu na 109 %.
Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmem z prodeje
pozemků ve výši 17 920 Kč, příjmem z prodeje
hasičského vozidla ve výši 40 000 Kč a ostatními příjmy.
Tyto příjmy jsou tvořeny dotací na činnost státní správy,
dotacemi od KÚ LK pro město a příspěvkové organizace
a dotacemi ze st. rozpočtu na akce schválené a
přidělené pro rok 2018.

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

Plnění

VÝDAJE (v Kč)
%

Odůvodnění čerpání rozpočtu

295 866

92,5

Čerpání probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.

250 000

244 620

97,8

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

27 899 588

28 308 223

101,5

Čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem.

3 310 000

3 301 457

99,7

Požární ochrana

930 000

879 585

94,6

Patří sem příspěvek na provoz Pečovatelské služby, p.o.,
dotace pro Pečovatelskou službu, p.o na soc. služby a
výdaje střediska Sociální věci. Čerpání je v souladu se
schváleným rozpočtem.
Čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem.

Všeobecná
veřejná správa a
služby

13 235 747

12 160 954

91,9

Investice, opravy,
projekty,
spoluúčasti k
dotacím

46 149 400

41 666 229

90,3

Sociální věci a
politika
zaměstnanosti

Čerpání výdajů jednotlivých středisek této skupiny
proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. Do této
skupiny patří pojištění majetku obce, úroky z úvěrů,
činnost zastupitelstva, činnost místní správy a ostatní.
Úspora byla vykázána jak v běžných akcích, tak v
investicích. Některé již realizované akce budou
doplaceny v roce 2019 (Rekonstrukce budovy č.p. 20 a
Revitalizace ul. Kostelní - doplatek pozastávky), jiné
započaly v r. 2018 a budou dokončeny v r. 2019
(kamerový systém). Nižší čerpání výdajů bylo dále u
zajištění softwaru a nákupu ost. služeb. Ostatní úhrady
výdajů na akce a opravy probíhaly dle fakturace tak, jak
vyplynulo z uzavřených smluv.

Příloha 1: Tabulka hospodaření za období leden až prosinec 2018

Celkové pohledávky z činnosti města jsou k 31. 12. 2018 ve výši 339,6 tis. Kč, z toho pohledávky,
jejichž splatnost je až v r. 2019 jsou ve výši 108,4 tis. Kč (vydané obchodní faktury v roce 2018),
pohledávky po splatnosti jsou ve výši 231,2 tis. Kč (jedná se o poplatky za komunální odpad cca 99
tis. Kč a ostatní poplatky - za psy, přestupky, prodeje a pronájmy).
Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též se řeší ve spolupráci
s advokátní kanceláří JUDr. Šoljak.
Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-12/2018:
Hospodaření střediska bytového hospodářství se řídí schváleným rozpočtem a harmonogramem
oprav. Příjmy (výnosy) jsou plněny na 101,7 % tj. 2 541 613 Kč a jsou tvořeny příjmy z nájemného
bytů a bankovními úroky. Čerpání výdajů (nákladů) vzhledem ke schválenému rozpočtu je ve výši
2 327 175 Kč, tj. 93,1 %. Výsledek hospodaření je zisk ve výši 214 438 Kč.
Dluh na nájemném a službách je k 31. 12. 2018 ve výši 119 tis Kč (k 9/2018 byl ve výši 134 tis. Kč).
Z toho zažalované pohledávky činí 89, 6 tis. Kč, pohledávky vymáhané dle splátkových kalendářů
činí 9 tis. Kč a průběžné pohledávky, kdy dochází pouze k opožděným platbám ve výši jednoho či
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dvou nájmů jsou ve výši 8,8 tis. Kč, ostatní pohledávky činí 11,6 tis. Kč (po zemřelém,
nevymahatelné). Pohledávky za dlužným nájemným jsou sledovány měsíčně. Vymáhání pohledávek
se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též se řeší ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr.
Šoljak.
Plnění a čerpání rozpočtu je podrobněji specifikováno v níže uvedených tabulkách.
Uvedené údaje jsou bez Služeb.
NÁKLADY (v Kč)
Účet
Materiál + energie

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

Čerpání 1-12/2018

RO 2018
179 000

138 000

1 400 000

1 206 000

511.0105

20 000

58 000

Náklady SBH - služby

518.0100

150 000

163 000

Právní služby, pošt

518.0102
518.0103
556.0100

10 000

5 000

521.0100
549.0100

201 000

Opravné položky-dlužné nájemné
Mzdové náklady vč. soc. a zdrav. poj.
Ostatní náklady z činnosti (bank. popl.)
Náklady bez převodu na splátku úvěru

-14 000

1 960 000
540 000
2 500 000

Odvod do RO města – splátka a úrok z úvěru

CELKEM NÁKLADY

225 000
6 000
1 787 000
540 000
2 327 000

VÝNOSY (v Kč)
Účet
Nájemné
Úroky a ostatní finanční výnosy

Plnění 1-12/2018

RO 2018

603.0100
662.0100

CELKEM VÝNOSY
Výsledek hospodaření (V - N)
Odvod do RO města – splátka a úrok z úvěru

Výsledek hospodaření - zisk

2 500 000
0

2 536 000
6 000

2 500 000

2 542 000

540 000

755 000

-540 000

-540 000

0

215 000

Návrh na realizaci:
Rada města projednala a odsouhlasila tento materiál na svém jednání dne 27. 03. 2019 a
doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu o hospodaření města Český Dub za období
1 - 12/2018 na vědomí bez připomínek.
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Usnesení:
2019/ZM/02/18
Hospodaření města Český Dub za období 1-12/2018
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření města Český Dub za období 1 – 12/2018 bez připomínek.
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/
b. Rozpočet města 2019 - I. změna
Upřesnění rozpočtu podle skutečností.
Projednáno: projednáno v radě města dne 15.04.2019.
Usnesení:
2019/ZM/02/19
Rozpočet 2019 - 1. změna
Zastupitelstvo města
schvaluje
1. změnu rozpočtu na rok 2019, rozpočtová opatření č. 1. – 4., dle přílohy.
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/
Přišel Dominik Rubáš a M. Ponikelský – přítomno 13 zastupitelů.
3. Majetkové záležitosti
Před projednáním bodu 3. a. nahlásil M. Šindelář střet zájmu.
a. Kupní smlouva na prodej p. p. č. 1578/4 a části p. p. č. 1577/1, v k. ú. Český
Dub
Pan
, bytem
, Český Dub IV požádal o odkoupení části pozemku
p. č. 1577/1 a celého pozemku p. č. 1578/4, vše k. ú. Český Dub. Pozemky sousedí s pozemky ve
vlastnictví
.
Řešení, dopad:
Dle územního plánu je pozemek p. č. 1577/1 v ploše určené pro bydlení v rodinných domech, druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace. Dle cenové mapy města je pozemek ve II CP,
kategorie pozemku B, cena 320 Kč/m2. Na základě geometrického plánu č. 1367-102/2018 byl
oddělen pozemek p. č. 1577/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 182 m2. Cena
odděleného pozemku je 58 240 Kč.
Pozemek p. č. 1578/4 o výměře 301 m2 je dle územního plánu v ploše určené pro bydlení
v rodinných domech, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace. Dle cenové mapy města je
pozemek ve II CP, kategorie pozemku B, cena 320 Kč/m2. Cena pozemku je 96 320 Kč.
Celková cena pozemků je 154 560 Kč. Geometrický plán k oddělení pozemku hradilo město, cena 5
300 Kč je připočtena k celkové kupní ceně.
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku dne 30. 1. 2019 usnesením
č. 2019/RM/02/19. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 7. 2. 2019 do 23. 2. 2019
listinou MUCD 353/2019. Informace o zveřejnění byla zaslána vlastníkům všech sousedních
nemovitostí, nikdo z oslovených nepodal připomínky k prodeji.
Na pozemku 1578/4, k. ú. Český Dub vázne věcné břemeno GasNet, s. r. o..
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Návrh na realizaci:
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení Kupní smlouvu č. 02/2019 mezi městem
Český Dub a
k převodu pozemku p. č. 1578/4 o výměře 301 m2 a
nově odděleného pozemku p. č. 1577/3 o výměře 182 m2, vše k. ú. Český Dub.
Projednáno: v radě města dne 15. 4. 2019
Usnesení:
2019/ZM/02//20
Kupní smlouva č. 02/2019
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Kupní smlouvu č. 02/2019 mezi městem Český Dub (prodávající) a
(kupující) k převodu pozemku p. č. 1578/4 o výměře 301 m2 a nově odděleného pozemku p. č.
1577/3 o výměře 182 m2, vše k. ú. Český Dub za celkovou cenu 159 860 Kč
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:1/Šindelář
Před projednáním bodu 3. b. nahlásil M. Bobek střet zájmu.
b. Kupní smlouva mezi městem Český Dub a Autobusy LK, s.r.o., na převod
akcií
Město Český Dub obdrželo 8. 1. 2019 dopis jednatele Autobusy LK, s.r.o. Ing. Jiřího Řádka,
v kterém se na město obrací jako na zástupce jednoho z menšinových akcionářů společnosti ČSAD
Liberec, a.s. a Autocentrum Nord, a.s. (1,373% akcií). V souvislosti se vstupem Libereckého kraje
do těchto společností prostřednictvím své 100% vlastněné společnosti Autobusy LK, s.r.o se
jednatel Ing. Řádek na město obrátil s žádostí o projednání možnosti a podmínek odkoupení
akciového podílu města Český Dub ve výše vedených společnostech za mimořádných podmínek.
Nabídka spočívala v odkoupení 1221 akcií ČSAD za 122 100,- Kč (počet akcií x jmenovitá hodnota
akcie 100 Kč) a 1221 akcií Autocentrum Nord, a.s. za 1221,- Kč (počet akcií x symbolická cena 1,Kč). Celkem 123 321,- Kč.
K návrhu jsme si vyžádali právní stanovisko. V dopise ze dne 21.1.2019 byl jednatel Ing. Řádek
prostřednictvím JUDr. Šoljaka informován o tom, že město je připraveno akcie prodat, avšak
zastupitelé města nemohou akceptovat stanovení ceny bez znaleckého posudku, neboť jsou vázáni
povinnosti správy cizího majetku. Ing. Řádek byl požádán o zaslání znaleckého posudku k ceně
jednotlivých akcií a dále předložení návrhu smlouvy o jejich převodu.
Dne 19.3.2019 jsme obdrželi právní stanovisko JUDr. Šoljaka společně se znaleckým posudkem a
návrhem kupní smlouvy. Kupní cena je stanovena v souladu se znaleckým posudkem 140,- Kč/ 1
akcii ČSAD,a.s., tj. 1221 x 140,- Kč = 170 940,- Kč a 1 Kč/1 akcii AutocentrumNord, a.s., tj. 1221 x
1,- Kč = 1221,- Kč.
Předložený návrh smlouvy bude aktualizován a doplněn.
Řešení, dopad: Převod akcií
Návrh na realizaci: Projednat a schválit
Projednáno: Rada města č. usn. 2019/RM/06/62 dne 27. 3. 2019
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Usnesení:
2019/ZM/02/21
Kupní smlouva o převodu akcií
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Kupní smlouvu na převod akcií ČSAD Liberec, a.s. a Autocentrum Nord, a.s. mezi městem Český
Dub (prodávající) a Autobusy LK, s.r.o., IČ 06897517 (kupující)
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro:9/ proti:0/ zdržel se:4/Bobek, Kabátek, Paclt, Dominik Rubáš
4. Různé
a. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu
Dne 31. 1. 2019 požádala p. Bulířová za SDH Modlibohov o výjimku z doby nočního klidu v době
konání veřejné akce Oslava 90. výročí založení SDH Modlibohov, která se bude konat v noci z 8.
června 2019 na 9. června 2019, požadovaná doba nočního klidu je od dvou do šesti hodin.
V současné době má město schválenou již 1 vyhlášku na stanovení kratší doby nočního klidu – OZV
č. 1/2018, která obsahuje každoročně opakující se akce (Silvestr, čarodějnice, Bugrfest, Rock Night,
Oldies Party). Schválením nové vyhlášky nedojde k dotčení vyhlášky č. 1/2018.
Po konzultaci s odborem dozoru připojujeme v příloze návrh obecně závazné vyhlášky o nočním
klidu, který byl zpracován na základě aktuální právní úpravy a aktuálního metodického materiálu
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra k této problematice, který doporučuje
tuto vyhlášku schválit samostatně s ohledem na skutečnost, že se jedná o jednorázovou akci.
Vyhláška bude obsahovat zrušovací ustanovení.
Usnesení:
2019/ZM/02/22
OZV č. 1/2019 o stanovení kratší doby nočního klidu
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o nočním klidu
ukládá
p. P. Knéblové zveřejnit informaci o konání akce 10 dní před termínem konání akce.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/

b. Návrh zástupců města do orgánů obchodních společností s majetkovou účastí města
Město Český Dub má majetkovou spoluúčast ve společnostech
 Severočeská vodárenská a.s., IČ: 49099469
 ČSAD Liberec a.s., IČ: 25045504, Severotrans a.s., Autocentrum Nord a.s., FinReal Liberec
a.s.
 Severočeské komunální služby s.r.o.
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Zastupitelstvo města na svém zasedání 10.12.2018 delegovalo
usn. č. 2018/ZM/06/79 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
usn. č. 2018/ZM/06/80 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.

Řešení, dopad:
Dle § 84, písm. g) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zastupitelstvo obce navrhuje zástupce obce do
ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich
odvolání; to neplatí, rozhoduje-li rada obce ve věcech jediného společníka obchodní společnosti
podle § 102 odst. 2 písm. c)
Návrh na realizaci:
Schválit zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností Severočeské komunální služby
s. r. o., IČ 62738542 a Severočeská vodárenská a.s., IČ: 49099469
Projednáno: Rada města dne 15.4.2019
Usnesení:
2019/ZM/02/23
Návrh zástupců města do ostatních orgánů obchodních společností,
v nichž má město majetkovou účast
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
na funkční období 2018-2022 v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
zástupce města do ostatních orgánů společnosti Severočeská vodárenská a.s., IČ: 49099469
- Ing. Petra Jodase, místostarostu města
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:1/Bobek
2019/ZM/02/24
Návrh zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností,
v nichž má město majetkovou účast
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
na funkční období 2018 -2022 v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
zástupce do ostatních orgánů společnosti Severočeské komunální služby s. r. o.
- PhDr. Jiřího Milera, Ph.D., starostu města
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:1/Bobek
Odešel T. Pražák – přítomno 12 zastupitelů.
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b. Informace o dražbě pozemků č. p. 1923/1 a 1923/7 k. ú. Český Dub,
LV 60000
Dne 10. dubna 2019 jsme obdrželi informaci z úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
o výběrovém řízení s aukcí na prodej majetku ve vlastnictví státu – zveřejnění prodeje pozemků čp.
1923/1 a 1923/7 v k. ú. Český Dub, LV 60000
Výběrové řízení je vyhlášeno od 12. 4. 2019 do 14. 5. 2019, minimální cena je stanovena na 848
570 000 Kč. Kauce je stanovena na 84 860 Kč. Nejnižší přihazovaná částka činí 5000 Kč. Obálky
musí být podány nejpozději do 14.5.2019 do 13,00 hodin na adrese ÚZSVM Liberec.
Usnesení:
2019/RM/02/25
Dražba pozemků č. p. 1923/1 a 1923/7 k. ú. Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
neschvaluje
účast ve výběrovém řízení s aukcí na prodej majetku ve vlastnictví státu dle č. j.
UZSVM/ULB/3246/2019-ULBM.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
Pozvánky:
- 30. 4. – pálení čarodějnic
- 1. 5. – Prvomájové posezení
- 8. 5. – Pietní akt ke dni osvobození
- 12. 6. – Caveman - divadelní představení v České besedě
Informace starosty:
- dotace na chodník ul. Masarykova – bude zveřejněna výzva k podání nabídek na zhotovitele
- mostek u TES – navýšení nákladů po výběrovém řízení, proběhne jednání starosty na KÚLK
- zkušební provoz České besedy – vyhodnocení bude v červenci
- koupaliště – firma, která předložila nabídku, nepředložila nájemní smlouvu, je vypsána nová
výzva
- připravované opravy komunikací
- informace o opravách veřejné osvětlení – zastaralé v Soboticích, Na Žižkově, na sídlišti, nyní
probíhá obměna v Loukovičkách
- rekonstrukce křižovatky – probíhá řízení o stavebním povolení
- informace o VŘ na zhotovení „Projektové dokumentace - Český Dub, Lokalita Na Zhůrách,
dopravní a technické infrastruktury – I. etapa“
Zasedání bylo ukončeno v 19:25 hodin.

.……………………..
PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 15. 04. 2019
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