Zápis č. 6/2017
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 12. 12. 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, Zdeněk Jodas, Dominik Rubáš, Oldřich Laufke, Pavel
Rechcígel
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek
Pro Sport a zdraví:
David Rubáš
Spolky Českodubska 2014:
Jaroslav Havelka, Martina Růžičková
Koalice ČSSD+KSČM:
František Bulíř
Nepřítomni:
Nezávislé sdružení občanů: Jaroslava Vaňková
Pro Sport a zdraví: Jana Johnová
Občané pro Českodubsko: Zdeněk Paclt
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/06/66
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: 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/06/67
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub:
- Martin Bobek
- Petr Jodas.
Hlasování: pro: 12/ proti:0/ zdržel se:0/

Schválení programu jednání Zastupitelstva města
Starosta předložil návrh na doplnění programu o body jednání:
- Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
- Osobnost Českodubska 2017
Poté starosta dal návrh hlasovat o navrženém programu jednání v tomto znění:
Usnesení:
2017/ZM/06/68

Schválení programu jednání Zastupitelstva města Český Dub

1. Kontrola plnění usnesení
2. Ekonomické záležitosti
a. Hospodaření města v období leden – září 2017
b. Rozpočet 2017 – 5. změna
c. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
d. Časový harmonogram tvorby rozpočtu města v roce 2018
e. Rozpočtové provizorium, Pravidla rozpočtového provizoria
f. Informace k rozpočtu města na rok 2018
g. Nabídka dodávky elektřiny od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
3. Majetkové záležitosti
a. Kupní smlouvu č. 12/2017 mezi Městem Český Dub (prodávající) a paní
lastim (kupující)
4. Různé
a. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 3/2016
b. Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o konání ohňostroje na náměstí v Českém
Dubu a přilehlých ulicích
c. Volba kandidáta na funkci přísedící Okresního soudu v Liberci pro období
2017 – 2021
d. Osobnost Českodubska 2017
Hlasování: pro: 12/ proti:0/ zdržel se:0/
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1. Kontrola plnění usnesení
Mgr. Růžičková přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze dne
24. 10. 2017, všechna usnesení byla vyřízena a splněna.
Usnesení:
2017/ZM/06/69
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze zápisu č. 5 ze zasedání Zastupitelstva
města Český Dub ze dne 24. 10. 2017, bez připomínek.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

1.

Ekonomické záležitosti
a. Hospodaření města v období leden – září 2017

Komentář - rozpočet města v období 1-9/2017
Za období 1-9/2017 město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu v
aktuálním znění ve výši 41 170 456 Kč, tj. 78,5 % schváleného rozpočtu, čerpání výdajů bylo ve výši
46 420 205 Kč, tj. 54,7 % schváleného rozpočtu. Plnění a čerpání rozpočtu je podrobněji
specifikováno v níže uvedených tabulkách.
Plnění a čerpání schváleného rozpočtu k 30. 9. 2017 vykazuje zůstatek – zisk
ve výši 38 579 Kč.
Stav účtů k 30. 09. 2017 činil 18 719 574,65 Kč, z toho na základních běžných účtech
11 237 313,16 Kč, na běžných účtech fondů 7 482 261,49 Kč.

Třída

Schválený
rozpočet

Plnění

PŘÍJMY (v Kč)
%

I. Daňové příjmy

37 638 210

30 484 788

81

II. Nedaňové
příjmy

7 560 000

5 716 655

76

70 000

145 496

208

7 205 569

4 823 517

67

III. Kapitálové
příjmy
IV. Přijaté
transfery
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Odůvodnění plnění rozpočtu

Plnění rozpočtu příjmy z Daní a poplatků z vybraných
činností a služeb je 80 %, Poplatky a odvody jsou plněny
na 101 %. Celkem Daňové příjmy plněny na 81 %.
Nedaňové příjmy (příjmy z lesního hosp., pronájmů NP, za
sběr a třídění komunálního odpadu, příjmy
z pohřebnictví……) je plněno vzhledem ke schválenému
rozpočtu na 76 %.
Plnění na 208 % u kapitálových příjmů bylo dosaženo
vyšším plněním u příjmů z prodeje pozemků.
Za období 1 – 9/2017 jsou tyto příjmy tvořeny dotacemi
na činnost státní správy, dotacemi na činnost města a
příspěvkových organizací od KÚ LK a dotacemi ze st.
rozpočtu - na akce schválené a přidělené pro rok 2017.

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....)
Sociální věci a
politika
zaměstnanosti
Požární ochrana

Schválený
rozpočet
320 000

Plnění

VÝDAJE (v Kč)
%

Odůvodnění čerpání rozpočtu

181 150

57

Čerpání probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.

250 000

183 465

73

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

25 561 093

18 207 568

71

Čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem.

2 810 000

2 382 349

85

Patří sem Příspěvek na provoz PS, p.o.od zřizovatel, dotace
pro PS, p.o na soc. služby od KÚ LK a dotace pro středisko
Sociální věci. Čerpání probíhá dle schváleného rozpočtu.

1 226 400

703 078

58

Čerpání rozpočtu proběhne ve II. polovině roku 2017.

Všeobecná
10 505 000
7 331 107 70 Čerpání probíhá dle schváleného rozpočtu rovnoměrně u
jednotlivých položek - pojištění majetku obce, úroky
veřejná správa a
z
úvěrů, činnost zastupitelstva, činnost místní správy …
služby
Investice, opravy,
44 209 707 17 431 488 39 Úhrada akcí a oprav probíhá dle fakturace tak, jak vyplývá
z uzavřených smluv. Úhrada investičních akcí a velkých
projekty,
oprav probíhá formou dílčích faktur.
spoluúčasti k
dotacím
Příloha 1: Tabulka hospodaření za období leden až září 2017

Celkové pohledávky města (splatné a po splatnosti) jsou k 30. 9. 2017 ve výši 289,2 tis. Kč, z toho
splatné ve výši 75 tis. Kč (vydané a neuhrazené v roce 2017, které nejsou po splatnosti – faktury
obchodní, poplatky za komunální odpad, poplatky psi, prodej a pronájem pozemků). Pohledávky po
splatnosti ve výši 214,2 tis. Kč. Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a
též se řeší ve spolupráci s AK.
Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-9/2017:
Hospodaření střediska bytového hospodářství se řídí schváleným rozpočtem a harmonogramem
oprav. Příjmy jsou plněny na 74 % tj. 1 855 tis. Kč a jsou tvořeny příjmy z nájemného bytů a
bankovními úroky. Čerpání výdajů vzhledem ke schválenému rozpočtu je ve výši 2 301,7 tis. Kč, tj.
68,5 %.
Dluh na nájemném a službách je k 30. 9. 2017 ve výši 117 064 tis. Kč. Z toho vysouzené a
zažalované pohledávky činí 11 988 Kč, pohledávky vymáhané dle splátkových kalendářů činí 39
613 Kč (pohledávky vymáhané formou SK se průběžně snižují) a průběžné pohledávky, kdy dochází
pouze k opožděným platbám ve výši jednoho či dvou nájmů jsou ve výši 64 165 Kč, ostatní
pohledávky činí 1 298 Kč. Pohledávky za dlužným nájemným jsou sledovány měsíčně. Vymáhání
pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též se řeší ve spolupráci s AK.
Plnění a čerpání rozpočtu je podrobněji specifikováno v níže uvedených tabulkách.
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NÁKLADY (v Kč)
Materiál + energie + ostatní náklady

Účet
Schválený rozpočet
501.0100
179 000

Výměny zařizovacích předmětů

511.0101

Opravy zařizovacích předmětů

511.0102

Opravy a udržování - domy

511.0103

Opravy a udržování - byty

511.0104

Revize

Čerpání
205 788

2 800 000

1 985 375

511.0105

20 000

21 837

Náklady SBH - služby

518.0100

150 000

85 371

Právní služby

518.0102

5 000

0

Služby pošt

518.0103

5 000

3 359

Mzdové náklady vč. soc. a zdrav. poj.

521.0100

201 000
3 360 000

0
2 301 730

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

Schválený rozpočet

603.0100
662.0100

CELKEM VÝNOSY

-

Výsledek hospodaření (V-N)

Plnění

2 500 000
0

1 849 141
5 899

2 500 000

1 855 040

860 000

-

540 000

Splátka a úrok z úvěru (převod do RO města)

-

Saldo (V – N – splátka úvěru)

1 400 000

446 690
0

-

446 690

Rozpočtovaná ztráta ve výši -1 400 000 Kč bude pokryta z prostředků minulých let – schváleno usnesením
ZM č. 2017/ZM/03/35 ze dne 27. 6. 2017.

Návrh na realizaci:
Rada města projednala tento materiál na svém jednání dne 12. 12. 2017 a doporučila zastupitelstvu
města vzít Zprávu o hospodaření města Český Dub za období 1 -9/2017 na vědomí bez připomínek.
Usnesení:
2017/ZM/06/70
Hospodaření města Český Dub za období 1-9/2017
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření města Český Dub za období 1 – 9/2017 bez připomínek.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

b. Rozpočet 2017 – 5. změna

Upřesnění rozpočtu podle skutečností, příp. dle známých předpokladů.
Projednáno: se správci rozpočtu, v Radě města dne 6. 12. 2017
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Usnesení:
2017/ZM/06/71
Rozpočet 2017 - 5. změna RO 2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
5. změnu rozpočtu na rok 2017, rozpočtová opatření č. 53 - 77, dle přílohy.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

c. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků.
Odůvodnění:
Dne 11. září 2017 vláda schválila nařízení č. 318/2017 Sb., kterým dochází k úpravě v odměňování
uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev. Toto nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2018.
Tímto nařízením se zrušuje nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
U uvolněných členů zastupitelstva je na odměnu právní nárok od 1. 1. 2018.
U neuvolněných členů zastupitelstva je nutné odsouhlasit výši odměn a určit účinnost
od 1. 1. 2018 (viz. Příloha).
Řešení, dopad:
Navýšení položek rozpočtu 2018 u mzdových nákladů u závazného ukazatele „Zastupitelstvo obce“.
Projednáno:
V radě města dne 6. 12. 2017 se souhlasným stanoviskem.
Usnesení:
2017/ZM/06/72

Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., Nařízení vlády o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
s účinností od 1. 1. 2018 odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva dle Nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev ÚSC dle přílohy.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

d. Časový harmonogram tvorby rozpočtu města v roce 2018
Termíny:
do 12. 1. 2018
Předání návrhu rozpočtu na rok 2017 zastupitelům.
do 19. 1. 2018
Předložení písemných připomínek zastupitelů a Zprávy finančního výboru.
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do středy 24. 1. 2018 (jednání RM)
SCHVÁLENÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 V RADĚ MĚSTA
pátek 26. 1. 2018
ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 NA ÚŘEDNÍ DESCE
úterý 13. 2. 2018 – zasedání ZM
SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU 2018
Projednáno:
V radě města dne 06. 12. 2017 s doporučením ke schválení zastupitelstvu města.
Usnesení:
2017/ZM/06/73
Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2018
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2018, bez připomínek.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

e. Rozpočtové provizorium, Pravidla rozpočtového provizoria
Návrh na schválení Rozpočtového provizoria na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, § 13 o rozpočtovém provizoriu. Vzhledem k tomu, že město Český Dub nebude
mít před 1. lednem rozpočtového roku 2018 schválený rozpočet, řídí se jeho rozpočtové
hospodaření v době do schválení rozpočtu Pravidly rozpočtového provizoria.
Řešení, dopad:
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.
Projednáno:
V radě města dne 22. 11. 2017 s doporučením ke schválení zastupitelstvu města.
Usnesení:
2017/ZM/06/74
Rozpočtové provizorium, Pravidla rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Rozpočtové provizorium města Český Dub na rok 2018 do doby schválení rozpočtu na rok 2018
schvaluje
Pravidla rozpočtového provizoria č. 1 – 5 na rok 2018 do doby schválení rozpočtu 2018.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

f. Informace k rozpočtu města na rok 2018
Odbor ekonomiky předkládá první podklady návrhu rozpočtu na rok 2018, jak bylo stanoveno v
Časovém harmonogramu tvorby rozpočtu pro rok 2018:
„Do 12. 12. 2017 odbor ekonomiky předloží návrh rozpočtu na rok 2018 zastupitelstvu města k
projednání“ - 2017/ZM/04/49 z 26. 9. 2017.
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Rada města projednala návrhu rozpočtu na rok 2018 na svém jednání dne 22. 11. 2017, jak bylo
stanoveno v Časovém harmonogramu tvorby rozpočtu pro rok 2018.
Řešení, dopad:
Příprava rozpočtu města na rok 2018.
Projednáno: se starostou, s tajemnicí
Usnesení:
2017/RM/06/75
Návrh rozpočtu na rok 2018
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
první verzi návrhu rozpočtu na rok 2018, bez připomínek.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

g. Nabídka dodávky elektřiny od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny od společnosti ČEZ Prodej, s. r. o.
na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 a přijetí Nabídky na dodávku elektřiny č. 1200201604
pro subjekty:
Město Český Dub
Podještědské muzeum a knihovna
Mateřská škola
Základní škola
TES Český Dub, s. r. o.
Řešení, dopad:
Vzhledem k dodávce elektřiny pro celý soubor odběrných míst lze zajistit výhodnější cenu elektřiny.
Návrh na realizaci:
Nabídka na dodávku elektřiny na období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 byla projednána dne 6. 12. 2017
v radě města. Rada města doporučuje zastupitelstvu města Nabídku na dodávku elektřiny na období
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 schválit.
Projednáno:
V radě města se souhlasným stanoviskem a s doporučením ke schválení zastupitelstvu města.
Usnesení:
2017/ZM/06/76
Nabídka na dodávku elektřiny na období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Nabídku na dodávku elektřiny od společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. pro město Český Dub,
Podještědské muzeum a knihovnou, Mateřskou školu, Základní školu, TES Český Dub, s. r. o.
pověřuje
radu města podpisem Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny na období 1. 1. 2018 – 31. 12.
2018.
Hlasování: pro: 12/ proti:0/ zdržel se:0/
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2. Majetkové záležitosti
a. Kupní smlouvu č. 12/2017 mezi Městem Český Dub (prodávající) a paní
lastim (kupující)
Paní lastim, Český Dub IV požádala o odkoupení pozemku p. č. 2759/3, k. ú. Český Dub o výměře
60 m2. Pozemek se nachází mezi pozemky, které má paní lastim ve vlastnictví.
Řešení, dopad:
Dle územního plánu je pozemek v ploše určené pro dopravní infrastrukturu - silniční, druh pozemku
ostatní plocha. Dle cenové mapy města je pozemek ve III CP, kategorie pozemku B, cena 256
Kč/m2. Cena pozemku je 15 360 Kč.
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku dne 30. 8. 2017 usnesením
č. 2017/RM/15/261. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 25. 9. 2017 do 11. 10. 2017
listinou MUCD 2897/2017. Informace o zveřejnění byla zaslána vlastníkům všech sousedních
nemovitostí, nikdo z oslovených nepodal připomínky k prodeji.
Na pozemku vázne věcné břemeno ČEZ Distribuce, a. s.
Návrh na realizaci:
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení Kupní smlouvu č. 12/2017 mezi Městem
Český Dub a paní lastim k převodu pozemku p. č. 2759/3 o výměře 60 m2, k. ú. Český Dub.
Usnesení:
2017/ZM/06/77
Kupní smlouva č. 12/2017
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Kupní smlouvu č. 12/2017 mezi městem Český Dub (prodávající) a paní lastim (kupující)
k převodu pozemku p. č. 2759/3 o výměře 60 m2, k. ú. Český Dub za celkovou cenu
15 360 Kč
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

3. Různé
a. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se zrušuje OZV č. 3/2016, o
konání ohňostroje na náměstí v Českém Dubu a přilehlých ulicích

Usnesení:
2017/ZM/06/78

OZV č. 4/2017, kterou se zrušuje OZV č. 3/2016, o konání
ohňostroje na náměstí v Českém Dubu a přilehlých ulicích
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou se zrušuje OZV č. 3/2016, o konání ohňostroje
na náměstí v Českém Dubu a přilehlých ulicích.
Hlasování: pro: 12/ proti:0/ zdržel se:0
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b. Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o konání ohňostroje na náměstí
v Českém Dubu a přilehlých ulicích
Usnesení:
2017/ZM/06/79

OZV č. 5/2017, o konání ohňostroje na náměstí v Českém Dubu a
přilehlých ulicích
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, o konání ohňostroje na náměstí v Českém Dubu a přilehlých
ulicích.
Hlasování: pro: 12/ proti:0/ zdržel se:0

c. Volba kandidáta na funkci přísedící Okresního soudu v Liberci pro období
2017 – 2021
ČR - Okresní soud v Liberci předložil dne 10. 11. 2017 Městskému úřadu Český Dub doporučení
ke kandidátce pro volbu přísedící Okresního soudu v Liberci pro období 2017 - 2021. Navržená
kandidátka lastim, s kandidaturou souhlasí a je bezúhonná. ČR - Okresní soud v Liberci po splnění
stanovených předpokladů podle § 60 odst. 1,2 a §64 odst. 3 zák. č. 6/2002 Sb. (zákon o soudech a
soudcích v platném znění) v platném znění doporučuje kandidátku p. lastim ke zvolení přísedící
Okresního soudu v Liberci pro období 2017 - 2021.
Usnesení:
2017/ZM/06/80
Volba přísedící Okresního soudu v Liberci pro období 2017-2021
Zastupitelstvo města po projednání
volí
přísedící Okresního soudu v Liberci pro období 2017 - 2021 p. lastim.
Hlasování: pro: 12/proti:0/zdržel se:0/

d. Osobnost Českodubska 2017
Souhlas s udělením ocenění OSOBNOST ČESKODUBSKA pro rok 2017
Odůvodnění:

Schváleno usnesením Rady města 2017/RM/20/325 ze dne 30. 10. 2017 a projednáno na pracovní
skupině zastupitelů dne 13. 11. 2017, bez připomínek
Usnesení:
2017/ZM/06/81
Osobnost Českodubska 2017
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
udělení ocenění Osobnost Českodubska pro rok 2017:
lastim, in memoriam, p. lastim, p. lastim.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
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Informace starosty:
- probíhají valné hromady hasičů
- informace o probíhající demolici „kulturního domu“
- informace o probíhající rekonstrukci dětského zdravotního střediska a spolkového domu
- chodník ul. Masarykova – bude podána žádost o dotaci na MAS
Starosta a místostarosta poděkovali zastupitelům a pracovníků MěÚ za práci v roce 2017.

Dominik Rubáš představil novou knihu Přírodní klenoty Podještědí.

Zasedání bylo ukončeno v 18:35 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 12. 12. 2017
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...............................................

