Zápis č. 3/2017
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 27. 6. 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, Petr Jodas, Jaroslava Vaňková, Zdeněk Jodas, Dominik Rubáš, Oldřich Laufke
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek
Pro Sport a zdraví:
David Rubáš
Spolky Českodubska 2014:
Martina Růžičková
Koalice ČSSD+KSČM:
František Bulíř
Omluveni:
Pro Sport a zdraví:
Jana Johnová
Nezávislé sdružení občanů:
Martin Ponikelský, Pavel Rechcígel
Občané pro Českodubsko:
Zdeněk Paclt – přišel před projednáváním bodu Volba ověřovatelů zápisu
Spolky Českodubska 2014:
Jaroslav Havelka – přišel před projednáváním bodu č. 4 c) Majetkové záležitosti mezi městem
Český Dub a Podještědským FC Český Dub, z. s.
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:
2017/ZM/03/29
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:10/ proti:0/ zdržel se: 0/

Přišel Z. Paclt – přítomno 11 zastupitelů.
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Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2017/ZM/03/30
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub:
- Martin Bobek
- David Rubáš.
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/
Odešla J. Vaňková – přítomno 10 zastupitelů.
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/03/31

Schválení programu jednání Zastupitelstva města Český Dub

1. Kontrola plnění usnesení
2. Pozemky pro bydlení v Českém Dubu – informace o průběhu projektu
3. Ekonomické záležitosti
a. Účetní závěrka města Český Dub k 31. 12. 2016
b. Závěrečný účet Města Český Dub za rok 2016
c. 2. změna rozpočtu na rok 2017
4. Majetkové záležitosti
a. Kupní smlouva č. 07/2017 – mezi Městem Český Dub (prodávající) a lastim
(kupující)
b. Informace o neschválených záměrech pronájmu a prodeje pozemků ve
vlastnictví města Český Dub
c. Majetkové záležitosti mezi městem Český Dub a Podještědským FC Český
Dub, z. s.
5. Různé
a. Stanovení kratší doby nočního klidu – OZV č. 2/2017
Hlasování: pro:10/ proti:0/ zdržel se:0/
Přišla J. Vaňková – přítomno 11 zastupitelů.
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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/03/32
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze zápisu č. 2 ze zasedání Zastupitelstva
města Český Dub ze dne 9. 5. 2017, bez připomínek.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0/

2. Pozemky pro bydlení v Českém Dubu – informace o průběhu projektu
Ing. Petr Ponikelský (e-Rozvoj.cz s. r. o.) informoval o průběhu realizace projektu Výstavba
rodinných domů v lokalitě Na Zhůrách, Český Dub.

3. Ekonomické záležitosti
a. Účetní závěrka města Český Dub k 31. 12. 2016
Ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (povinnost schvalování účetní
závěrky za rozpočtový rok) a vyhlášky č. 220/2013 Sb. (o požadavcích na schvalování účetních
závěrek) vyplývá povinnost územně samosprávných celků schvalovat účetní závěrku.
Projednáno:
V radě města dne 13. 6. 2016 s doporučením zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení:
2017/ZM/03/33
Účetní závěrka města Český Dub k 31. 12. 2016
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
účetní závěrku města Český Dub za rok 2016.
Hlasování: pro:10/ proti:0/ zdržel se:1/Z. Jodas

b. Závěrečný účet Města Český Dub za rok 2016

Odbor ekonomiky předkládá k projednání Závěrečný účet k 31. 12. 2016 tak, jak ukládá §17 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.
Závěrečný účet obsahuje hospodaření města Český Dub za rok 2016 a jeho součástí jsou tyto
dokumenty:
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - Komentář
Plnění a čerpání rozpočtu za období 1 – 12/2016 - tabulková část
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Český Dub za rok 2016
Účetní závěrka k 31. 12. 2016 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2016
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Návrh závěrečného účtu města Český Dub za rok 2016, včetně příloh, byl dne 2. 6. 2017 zveřejněn
na úřední desce (v užším rozsahu) a na internetových stránkách města Český Dub
(v úplném znění).
Zákon č. 420/2004 Sb., §10, odst. 2, písm. b), o přezkoumání hospodaření územních samosprávních
celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění ukládá uvést ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření kromě ostatních náležitostí také popis zjištěných chyb a nedostatků při provádění
přezkoumání hospodaření.
Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Český Dub za rok 2016 dle § 10, odst. 3
b), zákona 420/2004 Sb. uvádí, že:
- byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c) tohoto zákona.
Na základě tohoto závěru se projednání Závěrečného účtu uzavírá vyjádřením souhlasu
s výhradami.
Zjištěné chyby a nedostatky jsou popsány ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města
Český Dub za rok 2016 v části Celkové hodnocení, odst. 6.2. a byly k dnešnímu dni odstraněny.
Projednáno:
v radě města dne 13. 6. 2017 s doporučením předložit ke schválení zastupitelstvu města.
Usnesení:
2017/ZM/03/34
Závěrečný účet za rok 2016
Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s celoročním hospodařením města Český Dub za rok 2016 s výhradami, viz Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření města Český Dub za rok 2016, část Celkové hodnocení, odst. 6.2, zjištěné
chyby a nedostatky byly k 15. 6. 2017 odstraněny, městu Český Dub nebyla způsobena škoda.
Hlasování: pro:10/ proti:0/ zdržel se:1/Z. Jodas

c. 2. změna rozpočtu na rok 2017
Upřesnění rozpočtu podle skutečností, příp. dle známých předpokladů.
Projednáno:
se správci rozpočtu, v radě města dne 27. 6. 2017
Usnesení:
2017/ZM/03/35
Rozpočet 2017 - 2. změna a změna RO 2017 u střediska BH
Zastupitelstvo města
schvaluje
a) 2. změnu rozpočtu na rok 2017, rozpočtová opatření č. 21 – 32, dle přílohy
b) Hospodářský výsledek střediska bytového hospodářství ve výši – 1 400 000 Kč (uhrazeno
z prostředků min. období).
Hlasování: pro:9/ proti:1/ Z. Jodas/ zdržel se:1/F. Bulíř
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4. Majetkové záležitosti
a. Kupní smlouva č. 07/2017 – mezi Městem Český Dub (prodávající) a lastim
(kupující)
lastim požádali o odkoupení části pozemku p. č. 305, k. ú. Smržov u Českého Dubu. Na základě
geometrického plánu č. 237 – 1333/2015 byl oddělen pozemek p. č. 305/2 o výměře 86 m2, který je
součástí zahrady lastim.
Řešení, dopad:
Dle územního plánu je pozemek v plochách venkovských smíšených, druh pozemku ostatní plocha.
Dle cenové mapy města je pozemek v I CP, kategorie pozemku B, cena 204,80 Kč/m2. Cena
odděleného pozemku je 17 612,80 Kč.
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku dne 5. 4. 2017 usnesením
č. 2017/RM/06/98. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 21. 4. 2017 do 7. 5. 2017
listinou MUCD 1104/2017.
Návrh na realizaci:
Rada města dne 13. 6. 2017 doporučila zastupitelstvu města ke schválení Kupní smlouvu č. 07/2017
mezi Městem Český Dub a lastim k převodu nově odděleného pozemku p. č. 305/2 o výměře 86 m2,
k. ú. Smržov u Českého Dubu.
Usnesení:
2017/ZM/03/36
Kupní smlouva č. 07/2017
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Kupní smlouvu č. 07/2017 mezi Městem Český Dub (prodávající) a lastim (kupující) k převodu
nově odděleného pozemku p. č. 305/2 o výměře 86 m2, k. ú. Smržov u Českého Dubu za celkovou
cenu 17 612,80 Kč
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0/

b. Informace o neschválených záměrech pronájmu a prodeje pozemků ve
vlastnictví města Český Dub
Paní lastim zažádala o prodej pozemku p. č. 147/1 v k. ú. Loukovičky, z důvodu udržování čistoty na
pozemku.
Řešení, dopad:
Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a jeho celková výměra je 774 m2.
lastim o prodej žádá z důvodu udržování čistoty na pozemku, kterou její rodina zajišťovala údajně
od roku 1982. Dle žádosti lastim je tento pozemek, v souvislosti se změnou vlastnictví sousední
chaty, neustále poškozován.
Návrh na realizaci:
Rada města dne 24. 5. 2017 usnesením č. 2017/RM/09/164 neschválila prodej pozemku p. č. 147/1 v
k. ú. Loukovičky.
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Usnesení:
2017/ZM/03/37
Žádost o prodej pozemku p. č. 147/1 v k. ú. Loukovičky
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
usnesení rady města ze dne 24. 5. 2017 č. 2017/RM/09/164 k prodeji pozemku p. č. 147/1
v k. ú. Loukovičky, bez připomínek.
Hlasování: pro:10/ proti:0/ zdržel se:1/F. Bulíř

Paní lastim zažádala o pronájem pozemku části p. č. 174 v k. ú. Český Dub, za účelem využít část
tohoto pozemku k postavení plachtové, či plechové garáže.
Řešení, dopad:
Jedná se o část pozemku, kde v minulosti stávala plechová garáž. Nájemní smlouva na tuto garáž
byla ukončena k 20. 5. 2014 a stavba byla odstraněna (ukončení nájemní smlouvy bylo projednáno
v Radě města dne 14. 5. 2014 a schváleno usnesením č. 2014/RM/11/153).
Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a jeho celková výměra je 746 m2. Část,
o kterou lastim žádá, je 9 m2 (2,5 x 3,5 m).
Výše ročního nájemného byla stanovena sazbou 10,- Kč/m2/rok (účel využití – zastavěná plocha
pod garáží), cena nájemného by tak činila 90,- Kč/rok.
Návrh na realizaci:
Rada města dne 9. 5. 2017 usnesením č. 2017/RM/08/133 a dne 13. 6. 2017 usnesením
č. 2017/RM/10/200 neschválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 174 v k. ú. Český
Dub, o celkové výměře 9 m2.
Usnesení:
2017/ZM/03/38
Žádost o pronájem části pozemku p. č. 174 v k. ú. Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
usnesení rady města ze dne 9. 5. 2017 č. 2017/RM/08/133 a ze dne 13. 6. 2017 č. 2017/RM/10/200
ke zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 174 v k. ú. Český Dub, bez připomínek.
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/

lastim zažádali o pronájem části pozemku p. č. 582/2 v k. ú. Český Dub, za účelem využít část
tohoto pozemku k umístění a následného provozování hotové, plechové nebo prefabrikované
betonové garáže pro soukromé osobní vozidlo.
Řešení, dopad:
Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – neplodná půda a jeho celková
výměra je 363 m2. lastim žádají o pronájem části pozemku o výměře 18 m2 (3 x 6 m). V těchto
místech stojí již 3 plechové garáže, na které jsou uzavřené platné nájemní smlouvy a 4 zděné
garáže, které jsou na soukromých pozemcích.
Výše ročního nájemného byla stanovena sazbou 10,- Kč/m2/rok (účel využití – zastavěná plocha
pod garáží), cena nájemného by tak činila 180,- Kč/rok.
Návrh na realizaci:
Rada města dne 24. 5. 2017 usnesením č. 2017/RM/09/160 neschválila zveřejnění záměru pronájmu
části pozemku p. č. 582/2 v k. ú. Český Dub, o celkové výměře 18 m2.
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Usnesení:
2017/ZM/03/39
Žádost o pronájem části pozemku p. č. 582/2 v k. ú. Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
usnesení rady města ze dne 24. 5. 2017 č. 2017/RM/09/160 ke zveřejnění záměru pronájmu části
pozemku p. č. 582/2 v k. ú. Český Dub, bez připomínek.
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/
lastim zažádala o pronájem pozemku p. č. 377 v k. ú. Český Dub, za účelem využít tento pozemek z
části ke zřízení parkovacích stání a z části jako zahradu.
Řešení, dopad:
Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zahrada a jeho celková výměra je 63 m2. Paní lastim
žádá o pronájem celého pozemku, přičemž část o výměře 27 m2 chce využít jako parkovací stání pro
2 osobní automobily a část o výměře 34 m2 jako zahradu.
Výše ročního nájemného byla stanovena sazbou 3,- Kč/m2/rok (účel využití – manipulační plocha) a
5,- Kč/m2/rok (účel využití – zahrada), cena nájemného by tak činila 251,- Kč/rok.
Návrh na realizaci:
Rada města dne 9. 5. 2017 usnesením č. 2017/RM/08/134 neschválila zveřejnění záměru pronájmu
pozemku p. č. 377 v k. ú. Český Dub, o celkové výměře 63 m2.
Usnesení:
2017/ZM/03/40
Žádost o pronájem pozemku p. č. 377 v k. ú. Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
usnesení rady města ze dne 9. 5. 2017 č. 2017/RM/08/134 ke zveřejnění záměru pronájmu pozemku
p. č. 377 v k. ú. Český Dub, bez připomínek.
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/
c. Majetkové záležitosti mezi Městem Český Dub a Podještědským FC Český
Dub, z. s.
Město Český Dub na základě kupní smlouvy po splnění veškerých platebních a dalších podmínek a
plnění povinností vyplývajících ze zákona o majetku obcí a zákona o obcích, prodalo dle kupní
smlouvy ze dne 24. 06. 2008 tehdejšímu občanskému sdružení Podještědský FC Český Dub, které je
nyní evidováno ve veřejném rejstříku jako zapsaný spolek Podještědský FC Český Dub, nemovitosti
tak, jak jsou podrobně popsány v čl. I. kupní smlouvy. Součástí této kupní smlouvy pak bylo
ujednání o zřízení věcného práva předkupního, k celému předmětu kupní smlouvy. Na parcele číslo
1283/3 a 1283/4 v k. ú. Český Dub je budova č.p. 159, která má zcela jiný tvar, než který je uveden
v katastru nemovitostí. Navíc objekty jsou vedeny jak rozestavěné. Stejně tak p.č. 1283/1, 1283/2,
1283/5 a 1341 v k.ú. Český Dub mají ve skutečnosti zcela odlišný tvar oproti tomu, jaký je zapsán v
katastru nemovitostí. Předseda Podještědského FC Český Dub, z. s., se sídlem Husova 159, Český
Dub, IČ: 46746412, Ing. Zdeněk Radosta požádal o součinnost města, aby mohl dokončit realizaci
procesu zapsání do katastru nemovitostí jednotlivých objektů, kdy jednotlivé nemovitosti budou
řádným způsobem geometricky zaměřeny, bude stavebním úřadem vydáno potvrzení o řádných
kolaudacích a následně stavby budou zapsány do katastru nemovitostí tak, aby byly napraveny
chyby v zápisech a stav skutečný odpovídal stavu právnímu.
V rámci jednání s katastrálním úřadem však byl majitel nemovitostí informován, že v tuto chvíli
dokončení tohoto procesu brání dosud evidované předkupní právo tak, jak bylo realizována dle
kupní smlouvy ze dne 24. 06. 2008.
Řešení, dopad:
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Na základě požadavku předsedy Podještědského FC Český Dub, z. s. a Města Český Dub připravila
Advokátní kancelář JUDr. Alexandr Šoljak návrh na smluvní zrušení předkupního práva a s tím, že
poté bude provedeno řádné zaevidování dle stavu skutečného, aby tento skutečný stav odpovídal
stavu právnímu, a budou nemovitosti řádně evidovány ve vlastnictví zapsaného spolku. Dále v
rámci ochrany práv Města Český Dub připravil JUDr. Alexandr Šoljak smlouvu o smlouvě budoucí
k nemovitostem, které jsou a budou ve vlastnictví zapsaného spolku, ke kterým bude zřízeno
předkupní právo ve shodném a v podstatě i vyšším rozsahu, než dosud, tedy Město Český Dub
naopak získá předkupní právo i k těm nemovitostem, které dosud nebyly předkupním právem
zatíženy. Pak bude ochrana vlastnického práva majetku a investic provedena reálnějším způsobem.
Přesné vymezení těchto parcel bude realizováno až po zapsání kolaudačních rozhodnutí do katastru
nemovitostí.
Návrh na realizaci:
Rada města dne 13. 6. 2017 doporučila zastupitelstvu města ke schválení „Dohodu o zrušení
předkupního práva“ a „Smlouvu budoucí o zřízení věcného předkupního práva“.
Proběhla diskuse zastupitelů.
Přišel J. Havelka – přítomno 12 zastupitelů.
Usnesení:
2017/ZM/03/41
Majetkové záležitosti mezi městem Český Dub a PFC Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
a) Dohodu o zrušení předkupního práva mezi Podještědským FC Český Dub, z. s., IČ: 46746412
(jako povinný) a městem Český Dub, IČ: 00262722 (jako oprávněný)
b) Smlouvu budoucí o zřízení věcného předkupního práva mezi Podještědským FC Český Dub,
z. s., IČ: 46746412 (jako budoucí povinný) a městem Český Dub, IČ: 00262722 (jako budoucí
oprávněný).
pověřuje
starostu podpisem smluv.
Hlasování: pro:8/ proti:0/ zdržel se:4/ F. Bulíř, Z. Jodas, J. Havelka, Dominik Rubáš

5. Různé
a. Stanovení kratší doby nočního klidu – OZV č. 2/2017
Od 1. října 2016 je možné „udělovat výjimky“ z doby nočního klidu (stanovit výjimečné případy)
prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce (města) na základě OZV.
Zastupitelstvo města schválilo dne 1. 11. 2016 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o stanovení
kratší doby nočního klidu. Ve vyhlášce jsou uvedeny akce, které jsou v prioritním zájmu města jako
součást zajištění společenského a kulturního života ve městě a je již určený termín jejich konání.
Jedná se o tyto akce:
1. Silvestr (31.12.), 2. Čarodejnice (30.4.) , 3. Bugrfest (24.6.), 4. Oldiespárty (nahrazuje dříve
konané Koncerty svobody (12.8.), „Oslava 150 let výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů
Český Dub“ (9.9.). U všech těchto akcí je ve vyhlášce doba nočního klidu stanovena v noci ze dne
konání akce na den následující dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin, pouze Silvestr od 03:00 do
06:00 hodin.
Další akce – žádosti o výjimku z doby nočního klidu musí být posuzovány v průběhu roku podle
žádostí vždy zastupitelstvem a vydáním další vyhlášky.
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Dne 27. 6. 2017 požádal o výjimku z doby nočního klidu p. lastim v době konání firemní akce
v areálu Husova 20, Český Dub (bývalý areál ČSAD), která se bude konat v sobotu 15. července
2017. Žádá o stanovení doby nočního klidu v noci ze dne konání akce na den následující dobou
od 24:00 hodin do 06:00 hodin.
Usnesení:
2017/ZM/03/42
OZV č. 2/2017 o stanovení kratší doby nočního klidu
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0
Informace starosty:
− Termín příštího veřejného zasedání v září bude vyhlášen v srpnu, je závislé na projednávání
případné dotace KÚLK na obnovu Aleje K. Světlé
− Rekonstrukce zdravotního střediska probíhá podle harmonogramu, všichni budoucí nájemci,
tj. MUDr. Zikmundová, MUDr. Grossová, MUDr. Netušil, MUDr. Palušák a ZZS LK si
prošli své ordinace s pozitivními ohlasy, termín přestěhování lékařů je 1. 10. 2017
− Garáž pro ZZS LK bude dokončena do 30. 9. 2017, zhotovitel TES Český Dub, s. r. o.
s nejnižší nabídkovou cenou, zastupitelé obdrželi písemnou zprávu LK o přidělení 1 mil. Kč
na garáž
− Spolkový dům - Práce od 1.7.2017 do 30.6.2018, Rada města schválila podání žádosti o
dotaci v rámci výzvy MMR – Rozvoj infrastruktury komunitních center na rekonstrukci
domu č.p. 20/1- „Vybudování polyfunkčního centra pro město Český Dub“, o výsledku
budou zastupitelé informováni
− Zlatá popelnice
Již podvanácté se konala v rámci Libereckého kraje soutěž „Zlatá popelnice“ v třídění
odpadů. Město Český Dub obhájilo loňské vítězství mezi obcemi nad 2500 obyvatel
v soutěži ve zpětném odběru elektrozařízení, kterou vyhlašuje kolektivní systém
ELEKTROWIN, a. s. Za vítězství jsme obdrželi 20 000 Kč, které opět investujeme do
odpadového hospodářství.
− Koncert skupiny Vypsaná fixa dne 22. 7. 2017 od 19.00 na Šibeničáku) pořádá firma
LUKOV Plast, s.r.o u příležitosti 25 let své existence), vstup zdarma
− Poděkování p. J. Vaňkové za zajištění Bugrfestu
Vše dobře zajištěno, bez úrazů. Příští rok je nutná lepší a písemná komunikace s ČSAD
ohledně zastávky v době konání srazu veteránů.
Zasedání bylo ukončeno v 18:45 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 27. 6. 2017
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