Zápis č. 1/2015
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 20.1.2015 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, Zdeněk Jodas, Dominik Rubáš, Martin Ponikelský, Oldřich Laufke, Jaroslava
Vaňková
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek
Pro Sport a zdraví:
David Rubáš, Jana Johnová
Spolky Českodubska 2014:
Martina Růžičková, Jaroslav Havelka
Koalice ČSSD+KSČM:
František Bulíř
Nepřítomni:
Zdeněk Paclt, Pavel Rechcígel
Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 13 zastupitelů, což je nadpoloviční
většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.

Určení zapisovatelky
Starosta města určil zapisovatelkou p. Janu Sadeckou. Nikdo neměl jiný návrh.

Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení:
2015/ZM/01/01
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Města Český Dub:
- Martin Bobek
- Jaroslava Vaňková.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/
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Volba členů návrhové komise
Usnesení:
2015/ZM/01/02
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Martin Bobek
- Petr Jodas
- Jaroslava Vaňková.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/

Schválení programu jednání Zastupitelstva města
Starosta vyzval zastupitele k doplnění programu, nikdo nemá návrh na doplnění programu.
Usnesení:
2015/ZM/01/03

Schválení programu jednání Zastupitelstva města

1. Projednávání návrhu rozpočtu 2015
2. Rozpočtová pravidla Města Český Dub na rok 2015
3. Diskuse
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/

1. Projednávání návrhu rozpočtu 2015
Návrh rozpočtu byl projednán v kontrolním a finančním výboru. Zpráva od kontrolního a
finančního výboru nebyla předložena.
Projednáno:
se zástupcem KV
se zástupci FV
Starosta přečetl písemnou zprávu předanou kontrolním výborem.
Jana Johnová přečetla zprávu finančního výboru.
Starosta poděkoval oběma výborům za práci na návrhu rozpočtu.
Usnesení:
2015/ZM/01/04
Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh rozpočtu na rok 2015 na základě projednání radou města, finančním a kontrolním výborem
města
ukládá
zveřejnit návrh rozpočtu města na rok 2015 na úřední desku k připomínkování.
Hlasování: pro:13 / proti:0/ zdržel se:0/
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2. Rozpočtová pravidla Města Český Dub na rok 2015
Zastupitelstvo města schvaluje:
1. celkové příjmy města a jejich změny
2. celkové výdaje města a jejich změny
3. financování a jeho změny
4. změny závazných ukazatelů, ve kterých byl rozpočet schválen
Rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem
města:
1. přijetí transferů (dotací, příspěvků) ze státního rozpočtu i rozpočtu Kraje do maximální
výše 300 000 Kč za podmínky, že není nutno navyšovat rozpočet výdajů na spoluúčast
města (výdaje budou navýšeny maximálně do té výše, o niž bude současně navýšena
příjmová stránka rozpočtu díky přidělenému transferu)
2. přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými středisky beze změny závazných
ukazatelů
3. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených kontrolních orgánů a dohledů
4. úhrady nepředpokládaných výdajů nad rámec schváleného rozpočtu na zajištění provozu do
výše 100 000 Kč (netýká se mzdových nákladů).
Starosta města je oprávněn povolit čerpání výdaje před schválením rozpočtové změny
zastupitelstvem:
1. nutný výdaj k zajištění chodu úřadu, k odstranění havarijního stavu, stavu nouze.
Vedoucí odboru ekonomiky je oprávněn:
1. povolit čerpání prostředků nad rámec rozpočtu správce rozpočtových prostředků do
schválení rozpočtové změny zastupitelstvem v případě navýšení příjmů a výdajů ve stejné
výši u účelových dotací a navýšení příjmů a výdajů po proúčtování daně z příjmů
právnických osob za obec
2. provést tato rozpočtová opatření – změny položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů
a dále po předchozí dohodě s jednotlivými správci provádět přesuny mezi položkami
v rámci středisek při zachování jejich celkového rozpočtu a jen do výše závazných
ukazatelů, schválených zastupitelstvem města. Seznam rozpočtových opatření předloží radě
města vždy zároveň se zprávou o hospodaření města za jednotlivá čtvrtletí.
3. provádění oprav mezi investičními a neinvestičními položkami za podmínky zachování výše
a účelu výdaje.

Usnesení:
2015/ZM/01/05
Rozpočtová pravidla na rok 2015
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočtová pravidla na rok 2015 určující kompetence zastupitelstva města, rady města, starosty a
vedoucí OE.
Hlasování: pro:13 / proti:0/ zdržel se:0/
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3. Diskuse
Starosta informoval přítomné:
− ve čtvrtek 22. ledna – hejtmanský den – návštěva hejtmana v Českém Dubu, kromě radnice
navštíví ZŠ, komendu, Lukov Plast, s.r.o., Sportovní areál PFC, objekt Silnic LK, Domov
důchodců, DPS, na závěr beseda s občany v muzeu od 16 hodin
− termín Bugrfestu 2015 – 27. června, vystoupí českodubské kapely
− prodej Hellerova rybníku – zastupitelům předána kopie dopisu starosty jednateli Českého
rybářského svazu Český Dub Vladimíru Bulířovi s výzvou ke sdělení majetkových operací
ohledně Hellerova rybníku (starosta pozve p. Bulíře na zasedání zastupitelstva dne 17.2.)
Místostarosta informoval přítomné:
− o územní studii Žižkov (část pod prodejnou) – zpracovává se – jednání dne 20.1.2015
− o jednání týkající se tří žádostí o změnu územního plánu (2x Sobotice, 1x Starý Dub –
budou předloženy na veřejném zasedání)
− o vyjednávání o ceně plynu na r. 2016
- Oldřich Laufke představil nového starostu hasičů Martina Ressla.
- David Rubáš seznámil zastupitele s novým vydáním sborníku Od Ještěda k Troskám, kde je
v rámci rubriky „Představujeme obce našeho regionu“ článek o Českém Dubu zpracovaný
zaměstnanci Podještědského muzea a knihovny.
Usnesení:
2015/ZM/01/06
Plán činnosti finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo města po projednání
ukládá
předsedům finančního a kontrolního výboru předložit plán činnosti do 9.2.2015.
Hlasování: pro:13 / proti:0/ zdržel se:0/

Pozvánky:
− 14.2.2015 – Masopustní průvod ve Smržově
− 18.3.2015 – Expediční kamera od 18 hodin v kině
Zasedání bylo ukončeno v 18:20 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 20.1.2015
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...............................................

