Zápis č. 2/2017
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 9. 5. 2017 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, Jaroslava Vaňková, Zdeněk Jodas, Dominik Rubáš, Pavel
Rechcígel
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek
Pro Sport a zdraví:
David Rubáš, Jana Johnová
Spolky Českodubska 2014:
Jaroslav Havelka
Koalice ČSSD+KSČM:
František Bulíř
Omluveni:
Nezávislé sdružení občanů:
Oldřich Laufke
Občané pro Českodubsko:
Zdeněk Paclt
Spolky Českodubska 2014:
Martina Růžičková – přišla před projednáváním bodu č. 1 Kontrola plnění usnesení
Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 12 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:
2017/ZM/02/16
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Martin Bobek, předseda komise
- Jaroslava Vaňková, člen komise
- Petr Jodas, člen komise.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se: 0/

Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu. Nikdo neměl jiný návrh.
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Usnesení:
2017/ZM/02/17
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub:
- Martin Bobek
- Jaroslava Vaňková.
Hlasování: pro:12/ 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:
2017/ZM/02/18

Schválení programu jednání Zastupitelstva města Český Dub

1. Kontrola plnění usnesení
2. Ekonomické záležitosti
a. Hospodaření města za rok 2016
b. Rozpočet 2017 – 1. změna
c. Fixace ceny plynu na rok 2018
3. Majetkové záležitosti
a. Kupní smlouva č. 05/2017 – lastim
b. Kupní smlouva na pozemky p. č. 1886 a p. č. 517, k. ú. Český Dub – UZSVM
c. Žádost o odkoupení pozemků p. č. 1115/1 a p. č. 1115/7, k. ú. Český Dub lastim
4. Pasport místních komunikací
5. Různé
a. Dotace z rozpočtu města Český Dub na r. 2017
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
Přišla Martina Růžičková – přítomno 13 zastupitelů.

1. Kontrola plnění usnesení
Mgr. Růžičková přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze dne
14. února 2017, všechna usnesení byla vyřízena a splněna.
Usnesení:
2017/ZM/02/19
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 14. 2. 2017, bez připomínek.
Hlasování: pro: 13/ proti:0/ zdržel se:0/
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2. Ekonomické záležitosti
a. Hospodaření města za rok 2016

Informace o hospodaření města Český Dub za období 1 – 12/2016.
Komentář - rozpočet města v období 1-12/2016
Za období 1-12/2016 město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu v
aktuálním znění ve výši 54 432 188 Kč, tj. 106 % schváleného rozpočtu, čerpání výdajů bylo ve výši
45 659 298 Kč, tj. 98 % schváleného rozpočtu. Plnění a čerpání rozpočtu je podrobněji
specifikováno v níže uvedených tabulkách.
Financování (tř. 8) – výdaje na splátky jistin úvěrů k 31. 12. 2016 jsou čerpány ve výši
1 451 615 Kč v souladu se schváleným rozpočtem.
Stav účtů k 31. 12. 2016 činil 18 001 806,71 Kč, z toho na základních běžných účtech 10 628 813,77
Kč, na běžných účtech fondů 7 372 992,94 Kč.

Stavy peněžních fondů města k 31. 12. 2016:
Fond rezervní
Fond sociální
Fond na revitalizaci městské památkové zóny
Fond kotelny
Fond soc. pomoci v nouzi

1 087 186,05 Kč
64 313,64 Kč
5 354 570,35 Kč
863 991,86 Kč
2 931,04 Kč

PŘÍJMY (v Kč)
Třída

Schválený
rozpočet
35 792 920

Plnění

%

Odůvodnění plnění rozpočtu

38 678 132

108

II. Nedaňové
příjmy

5 505 094

5 621 587

102

III. Kapitálové
příjmy

1 088 100

1 122 663

103

IV. Přijaté
transfery

8 995 666

9 009 806

100

Plnění celkových daňových příjmů (včetně poplatků
a daní) vzhledem ke schválenému rozpočtu - na 108
%. Z toho u Daní a poplatků je to na 108 % a Poplatků a
odvodů na 115 % - způsobeno vyššími příjmy daní v měsíci
prosinci 2016 než byl předpoklad.
Plnění u nedaňových příjmů (příjmy z lesního hosp.,
pronájmů NP, sběr a třídění komunálního odpadu, příjmy
z pohřebnictví …) odpovídá schválenému rozpočtu.
Plnění na 103 % u kapitálových příjmů bylo dosaženo
vzhledem k příjmu podílu na vypořádání
spoluvlastnického podílu sdružení právnických osob
VADAM a příjmem z prodeje pozemků ve výši 100 %
aktuálního rozpočtu.
Příjmy této skupiny příjmů jsou tvořeny pravidelným
transferem na státní správu, dále transfery od KÚ LK pro
příspěvkové organizace - město převádí příspěvkovým
organizacím a dotacemi ze st. rozpočtu na akce schválené
a přidělené pro rok 2016.

I. Daňové příjmy
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VÝDAJE (v Kč)
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
270 000

Plnění

%

Odůvodnění čerpání rozpočtu

244 496

91

Nižší výdaje než rozpočtované byly na středisku Lesní
hospodářství.

250 000

245 070

98

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

22 931 308

22 624 424

99

Čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem.

Sociální věci a
politika
zaměstnanosti
Požární ochrana

2 659 000

2 627 897

99

Čerpání u středisek – PS, p.o. – příspěvek na provoz,
Dotace pro PS, p.o. a stř. Sociální služby je v souladu se
schváleným rozpočtem.

850 000

884 833

103

Výdaje mírně překročeny vzhledem k rozpočtu, specifické
ukazatele byly dodrženy.

Všeobecná
veřejná správa a
služby

9 830 400

9 575 457

97

Čerpání nákladů 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.
Čerpání rozpočtu u běžných akcí je na 99 %. U investičních
akcí je čerpání vzhledem ke schválenému rozpočtu na 90
%. Úhrada běžných a investičních akcí a oprav proběhla
v roce 2016 dle fakturace tak, jak vyplynulo z uzavřených
smluv a objednávek.

Investice, opravy,
9 609 795
9 467 121
99
projekty,
rozvojové
dokumenty,
spoluúčasti k
dotacím
Příloha 1: Tabulka hospodaření za období leden až prosinec 2016

Krátkodobé pohledávky z činnosti města (č. účtu 311 a 315) jsou k 31. 12. 2016 ve výši
303,2 tis. Kč. V rámci těchto pohledávek jsou pohledávky ve výši 259,4 tis. Kč za neuhrazené
poplatky za komunální odpad (98 325 Kč), neuhrazené nájemné (119 384 Kč), neuhrazené poplatky
za přestupky, pokuty, odnětí zemědělské půdy, poplatky ze psů (18 582 Kč) a ostatní pohledávky –
vydané faktury (23 074 Kč). Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též
se řeší ve spolupráci s AK.
Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-12/2016:
Hospodaření střediska bytového hospodářství se řídí schváleným rozpočtem. Výdaje (náklady)
vzhledem ke schválenému rozpočtu čerpány ve výši 76,4 %. Nejvýznamnější položkou jsou náklady
na opravy a údržbu a splátka a úrok čerpaného úvěru. Příjmy (výnosy) plněny na 102,3 % a jsou
tvořeny příjmy z nájemného bytů, splátek dlužného nájemného z minulých let a bankovními úroky.
Výsledek hospodaření (výnosy – náklady vč. splátky a úroku z úvěru) k 31. 12. 2016 je 649 730 Kč.
Dluh na nájemném a službách činil k 31. 12. 2016 částku výši 81 965 Kč, z toho zažalované
pohledávky činí 11 988 Kč, pohledávky vymáhané dle splátkových kalendářů činí
31 813 Kč a průběžné pohledávky, kdy dochází pouze k opožděným platbám ve výši jednoho či dvou
nájmů jsou ve výši 15 087 Kč, ostatní pohledávky činí 23 077 Kč. Pohledávky za dlužným nájemným
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jsou sledovány měsíčně. Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též se
řeší ve spolupráci s AK.
Náklady (v Kč) 1-12/2016
Rozpočet 2016
179 000

Čerpání 1-12/2016 v Kč
165 427

1 400 000

835 701

Materiál + energie

Účet
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

511.0105

20 000

45 840

Náklady SBH - služby

518.0100

150 000

128 198

Právní služby

518.0102

5 000

0

Služby pošt

518.0103

5 000

4 390

Mzdové náklady vč. soc. a zdrav. poj.
Opravné položky – dlužné nájemné
Ostatní náklady z činnosti
CELKEM NÁKLADY

521.0100
556.0100
549.100

201 000

201 000
-20 023
4 249
1 364 782

1 960 000

VÝNOSY (v Kč) 1-12/2016
Účet

0

Plnění 1-12/2016
v Kč
2 533 639
21 843
3 170

2 500 000

2 558 652

Výsledek hospodaření (V-N)

540 000

1 193 870

Splátka a úrok z úvěru (převod do RO města)

540 000

544 140

0

649 730

Nájemné
Ostatní finanční výnosy
Úroky a penále

Rozpočet 2016

603.0100
649.0100
662.0100

2 500 000

CELKEM VÝNOSY

Výsledek hospodaření (V – N – splátka
úvěru)

Rada města projednala tento materiál na svém jednání dne 9. 5. 2017 s doporučením zastupitelstvu
města vzít Zprávu o hospodaření města Český Dub za období 1 -12/2016 na vědomí bez připomínek.
Usnesení:
2017/ZM/02/20
Hospodaření města Český Dub za období 1-12/2016
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření města Český Dub za období 1 – 12/2016 bez připomínek.
Hlasování: pro: 13/ proti:0/ zdržel se:0/
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b. Rozpočet 2017 – 1. změna
Změna rozpočtu č. 1 podle skutečností, příp. dle známých předpokladů.
Projednáno se správci rozpočtu, v Radě města dne 9. 5. 2017
Proběhla diskuse zastupitelů.
Usnesení:
2017/ZM/02/21
Rozpočet 2017 - 1. změna
Zastupitelstvo města
schvaluje
1. změnu rozpočtu na rok 2017, rozpočtová opatření č. 1. – 20., dle přílohy.
Hlasování: pro: 12/ proti:0/ zdržel se:1/Z. Jodas

c. Fixace ceny plynu na rok 2018
Usnesení:
2017/ZM/02/22
Pověření RM k fixaci ceny plynu pro období roku 2018
Zastupitelstvo města po projednání
pověřuje
Radu města Český Dub k fixaci aktuální ceny spotřeby plynu pro následující období roku 2018.
Hlasování: pro: 13/ proti:0/ zdržel se:0/

3. Majetkové záležitosti
a. Kupní smlouva č. 05/2017 – lastim
lastim požádali o odkoupení pozemku p. č. 1093/2, k. ú. Český Dub o výměře 116 m2. Jedná se o
oplocenou zahradu u jejich domu a na pozemek mají s městem nájemní smlouvu.
Řešení, dopad:
Dle územního plánu je pozemek v ploše určené pro bydlení v rodinných domech, druh pozemku
zahrada. Dle cenové mapy města je pozemek ve III CP, kategorie pozemku B, cena 256 Kč/m2. Cena
pozemku je 29 696 Kč.
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku dne 11. 1. 2017 usnesením
č. 2017/RM/01/006. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 24. 1. 2017 do 9. 2. 2017
listinou MUCD 227/2017. Informace o zveřejnění byla zaslána vlastníkům všech sousedních
nemovitostí, nikdo z oslovených nepodal připomínky k prodeji.
Návrh na realizaci:
Rada města dne 1. 3. 2017 usnesením č. 2017/RM/04/63 doporučila zastupitelstvu města ke
schválení Kupní smlouvu č. 05/2017 mezi Městem Český Dub a lastim k převodu pozemku p. č.
1093/2 o výměře 116 m2, k. ú. Český Dub.
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Usnesení:
2017/ZM/02/23
Kupní smlouva č. 05/2017
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Kupní smlouvu č. 05/2017 mezi Městem Český Dub (prodávající) a lastim (kupující) k převodu
pozemku p. č. 1093/2 o výměře 116 m2, k. ú. Český Dub za celkovou cenu
29 696 Kč
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 13/ proti:0/ zdržel se:0/

b. Kupní smlouva na pozemky p. č. 1886 a p. č. 517, k. ú. Český Dub ÚZSVM
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zpracoval kupní smlouvu na pozemky p. č. 1886
a p. č. 517, k. ú. Český Dub. Zájem o odkoupení pozemků schválilo Zastupitelstvo města Český Dub
na zasedání dne 13. 12. 2016 usnesením číslo 2016/ZM/07/92 a 2016/ZM/07/90.
Řešení, dopad:
Pozemek p. č. 1886 o výměře 174 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Český Dub za cenu 29 210
Kč (168 Kč/m2). Pozemek je územním plánem zařazen v plochách pro lehkou výrobu a skladování.
Důvodem pro odkoupení je zajištění přístupu k pozemku p. č. 1885/3, dále se na pozemku nachází
podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení. Pozemek p. č. 1886, k. ú. Český Dub je užíván na
základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. ULB/7008/Eurowindex/10 firmou EUROWINDEX, a to do
31. 12. 2017.
Pozemek p. č. 517 o výměře 120 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Český Dub za cenu 18 840
Kč (157 Kč/m2). Pozemek je územním plánem zařazen v plochách zastavitelných pro bydlení.
Důvodem pro odkoupení je zajištění rezervy pro případné rozšíření stávající komunikace na
pozemku p. č. 519, k. ú. Český Dub.
Celková kupní cena za oba pozemky je 48 050 Kč.
Návrh na realizaci:
Rada města dne 19. 4. 2017 schválila Kupní smlouvu č. 1045/ULB/2017 (naše číslo kupní smlouvy
06/2017) na pozemky p. č. 1886 a p. č. 517, k. ú. Český Dub za cenu 48 050 Kč.
Usnesení:
2017/ZM/02/24
Kupní smlouva na pozemky p. č. 1886 a p. č. 517, k. ú. Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Kupní smlouvu č. 1045/ULB/2017 (naše číslo kupní smlouvy 06/2017) na pozemky p. č. 1886 a
p. č. 517, k. ú. Český Dub za cenu 48 050 Kč
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 13/ proti:0/ zdržel se:0/
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c. Žádost o odkoupení pozemků p. č. 1115/1 a p. č. 1115/7, k. ú. Český Dub lastim
lastim požádali o odkoupení pozemků p. č. 1115/1 o výměře 656 m2 a p. č. 1115/7 o výměře 70 m2,
vše k. ú. Český Dub. Zájem o koupi je z důvodu jistoty zachování původního účelu (zahrada, dětské
hřiště).
Řešení, dopad:
Dle územního plánu jsou pozemky v ploše určené pro bydlení v rodinných domech, druh pozemku
zahrada. Dle cenové mapy města jsou pozemky ve III CP, kategorie pozemku B, cena 256 Kč/m2.
Cena pozemků celkem je 185 856 Kč.
Projednáno:
Rada města dne 5. 4. 2017 usnesením č. 2017/RM/06/99 neschválila zveřejnění záměru prodeje
pozemků p. č. 1115/1 a p. č. 1115/7, k. ú. Český Dub.
V diskusi byli zastupitelé vyzváni, zda má někdo protinávrh k usnesení rady města, tzn., zda někdo
navrhuje záměr prodeje zveřejnit. Nikdo takový návrh nepodal.
Usnesení:
2017/ZM/02/25
Žádost o odkoupení pozemků p. č. 1115/1 a p. č. 1115/7, k. ú. Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
usnesení rady města ze dne 5. 4. 2017 č. 2017/RM/06/99 k prodeji pozemků p. č. 1115/1 a p. č.
1115/7, k. ú. Český Dub, bez připomínek.
Hlasování: pro: 13/ proti:0/ zdržel se:0/
Pozemek je zahrnut do plánu údržby zeleně města. Dále M. Růžičková zjistí informace a názory od
občanů Sobotic k dalšímu využití pozemku (např. dětské hřiště).
4. Pasport místních komunikací
Dle § 5 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, v platném znění, je základní evidencí komunikací pasport místních
komunikací, který vedou jejich správci. „Pasport slouží obcím (městům) pro dobrý a kvalitní výkon
státní správy a vlastnických práv a je třeba, aby obce (města) měly jasně a přesně definované místní
komunikace na svém katastru“.
Řešení, dopad:
Město Český Dub má zpracován pasport místních komunikací, který je platný od roku 2000 a byl
zpracován pouze v listinné podobě. Zakázka na zpracování aktualizace pasportu místních
komunikací byla zadána Ing. Špulákovi.
Jedná se o aktualizaci a digitalizaci pasportu místních komunikací, který je přehlednější a
kvalitnější, nežli pasport z roku 2000.
Po schválení aktualizace pasportu místních komunikací bude Město Český Dub, jako vlastník
komunikací, žádat silničně správní úřad o zařazení jednotlivých komunikací do kategorií místních
komunikací.
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Návrh na realizaci:
Rada města dne 11. 5. 2016 usnesením č. 2016/RM/10/222 schválila objednávku na zpracování
pasportu komunikací pro Ing. Pavla Špuláka, IČ 432 32 825 za cenu 94.441,- Kč (vč. DPH).
Projednáno: Rada města dne 9. 5. 2017
Usnesení:
2017/ZM/02/26
Schválení návrhu aktualizace Pasportu místních komunikací
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh aktualizace Pasportu místních komunikací a podání žádosti o zařazení pozemních komunikací
do kategorie místních komunikací silničně správnímu úřadu
pověřuje
starostu podpisem žádosti.
Hlasování: pro: 13/ proti:0/ zdržel se:0/

5. Různé
a. Dotace z rozpočtu města Český Dub na r. 2017
Před projednáváním bodu nahlásili Jaroslav Havelka, M. Ponikelský a M. Růžičková střet zájmu.
Proběhla diskuse zastupitelů.
Usnesení:
2017/ZM/02/27
Dotace z rozpočtu města Český Dub – TJ SOKOL Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
rozhodlo
o poskytnutí dotace TJ SOKOL Český Dub ve výši 80 000 Kč
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 13/ proti:0/ zdržel se:0/

Před projednáváním bodu nahlásili David a Dominik Rubáš střet zájmu.
Usnesení:
2017/ZM/02/28
Dotace z rozpočtu města Český Dub – SCP Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
rozhodlo
o poskytnutí dotace Sportovnímu centru Podještědí, z. s. ve výši 80 000 Kč
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 13/ proti:0/ zdržel se:0/
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Informace starosty:
− návrh změny termínu příštího veřejného zasedání z 13. června na 27. června 2017,
zastupitelé vyjádřili souhlas
− rekonstrukce zdravotního střediska probíhá podle harmonogramu, v případě zájmu se
zastupitelé můžou účastnit kontrolních dnů nebo dle dohody i mimo ně
− poděkování p. J. Vaňkové za zajištění kulturních akcí
(Čarodějnice, prvomájové posezení, 8. květen)
− informace o návštěvách města
senátor Michael Canov navštívil základní školu, pečovatelskou službu a muzeum
náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka navštívil budovu
rekonstruovaného zdravotního střediska

Pozvánky:
− 13.5. Pochod krajem Karoliny Světlé
− 24.6. Bugrfest
− 9.9. Oslava k 150. výročí založení SDH Český Dub
− 29. – 30.9. Podještědské divadelní slavnosti v sokolovně v Proseči p. J.
V diskusi přednesl zastupitel J. Havelka návrh dopravního řešení křižovatky u zdravotního
střediska, který bude dále projednáván v případě, že jej p. J. Havelka předloží na příštím zasedání za
předpokladu podpory nadpoloviční většiny zastupitelů.
V diskusi byl vznesen dotaz na bezpečnost střelnice, starosta informoval o výsledku kontroly
Policie ČR, v rámci které nebyly shledány závady, protokol bude zaslán všem zastupitelům.
Diskutováno téma motorkářů v lesích, bylo dohodnuto, že na zasedání bude pozván nový velitel
Policie Český Dub p. Čihák.

Zasedání bylo ukončeno v 19:40 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 9. 5. 2017

10

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

