Zápis č. 2/2015
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 17.2.2015 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, Jaroslava Vaňková, Pavel Rechcígel,
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek, Zdeněk Paclt
Pro Sport a zdraví:
David Rubáš, Jana Johnová
Spolky Českodubska 2014:
Martina Růžičková, Jaroslav Havelka
Koalice ČSSD+KSČM:
František Bulíř
Nepřítomni:
Oldřich Laufke
Martin Ponikelský – přišel v 17,05 hod. před schválením programu jednání.
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/02/07
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/02/08
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Martin Bobek
- Petr Jodas
- Jaroslava Vaňková.
Hlasování: pro: 12/ proti:0/ zdržel se: 1/David Rubáš

Schválení programu jednání Zastupitelstva města
Starosta vyzval zastupitele k doplnění programu, nikdo nemá návrh na doplnění programu.
Přišel Martin Ponikelský – přítomno 14 zastupitelů.
Usnesení:
2015/ZM/02/09

Schválení programu jednání Zastupitelstva města

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnění usnesení
Schvalování rozpočtu na rok 2015
Zařazení návrhů do 1. změny územního plánu města
Rozhodnutí o vstupu VADAM z.s.p.o. do likvidace sdružení
Zapsání křížku v Modlibohově mezi kulturní památky
Delegování zástupců města na valné hromady společností, v nichž má město majetkovou
účast:
a. Severočeská vodárenská a.s.
b. Severočeské komunální služby s.r.o.
c. ČSAD Liberec a.s., Severotrans, a.s., Autocentrum Nord a.s., FinReal
Liberec a.s.
7. Žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
8. Diskuse

Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
1. Kontrola plnění usnesení
Mgr. Martina Růžičková přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání z 20.
ledna 2015, všechna usnesení byla vyřízena a splněna.
Usnesení:
2015/ZM/02/10
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 20.1.2015, bez připomínek.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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2. Schvalování rozpočtu na rok 2015
Požadavky jednotlivých správců středisek pro rok 2015 na rozpočet města byly sumarizované
odborem ekonomiky v říjnu 2014. Takto sumarizovaný návrh rozpočtu byl průběžně projednáván
v pracovní skupině starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí odboru ekonomiky.
Projednávání návrhu rozpočtu na rok 2015 proběhlo na jednání zastupitelstva města dne
25. 11. 2014:
- Prezentace tvorby rozpočtu města – celkové příjmy, výdaje, financování
- Prezentace ředitelů příspěvkových organizací - Obhajoba žádostí o příspěvek z rozpočtu
města
Dne 16. 12. 2014 proběhla na jednání zastupitelstva města:
Prezentace tvorby rozpočtu města – celkové příjmy, výdaje, financování.
Zastupitelé obdrželi písemné podklady k návrhu rozpočtu na rok 2015. Podklady obsahovaly
podrobné členění jednotlivých středisek.
V průběhu projednávání návrhu rozpočtu byly individuálně zodpovězeny dotazy zastupitelů: p.
Davida Rubáše, M. Ponikelského, F. Bulíře.
Návrh rozpočtu na rok 2015 byl dále projednán kontrolním a finančním výborem. Zápis z jednání
finančního výboru byl předložen 12. 1. 2015, dotazy byly ústně projednány na schůzce téhož dne.
Písemně byly odůvodněny 3 dotazy, jejichž odpověď obdrželi všichni zastupitelé v materiálech –
podkladech pro zasedání dne 17. 2. 2015.
Kontrolní výbor předložil zápis dne 19. 1. 2015, bez připomínek.
Návrh rozpočtu na rok 2015 byl vyvěšen dne 23. 1. 2015 na úřední desce a internetových stránkách
města.
Z řad občanů nebyly k 9. 2. 2015 vzneseny připomínky.
Usnesení:
2015/ZM/02/11
Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočet Města Český Dub na rok 2015 dle přílohy
Příjmy, vč. financování ve výši 43 698 800 Kč
Výdaje, vč. financování ve výši 43 698 800 Kč
Saldo 0 Kč
rozpočet hospodářské činnosti na rok 2015 dle přílohy.
Hlasování: pro:14 / proti:0/ zdržel se:0/

3. Zařazení návrhů do 1. změny územního plánu města
V souladu s usnesením zastupitelstva města č. 2014/ZM/02/14 ze dne 29.4.2014 byla zveřejněna
výzva pro příjem žádostí o změnu územního plánu s termínem doručení 30. 6. 2014. Město Český
Dub k 30.6.2014 evidovalo 7 nových návrhů (žádostí) na změnu územního plánu Český Dub.
Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace a územně plánovacích podkladů pro město Český Dub v červenci 2014 tyto návrhy
3

převzal a v souladu § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“) posoudil jejich úplnost, soulad s právními předpisy. U návrhů, které
nesplňovaly požadavky ustanovení § 46 odst. 1 stavebního zákona, vyzval jejich navrhovatele
k jejich doplnění.
Všichni vyzvaní své návrhy doplnili.
Řešení, dopad:
První část žádostí doručených k 31.12.2013, byla projednána v ZM 29.4.2014. Celkem bylo v první
vlně podáno 6 žádostí, dvě z nich byly schváleny k zařazení do 1. změny územního plánu. ( č. usn.
2014/ZM/02/15)
Druhá část žádostí doručených k 30.6.2014 byla projednána v ZM 25.11.2014. Ve druhé vlně bylo
podáno 7 žádostí a jedna z nich byla schválena k zařazení do 1. změny územního plánu. (č. usn.
2014/ZM/07/80)
Návrh číslo 7 a 11 byl doporučen ZM projednat se zpracovatelem a pořizovatele ÚP.
U návrhu č. 9 nabylo přijato usnesení, pan místostarosta požádal po místním šetření o opětovné
projednání v ZM.
Usnesení:
2015/ZM/02/12
Zařazení návrhů do 1. změny územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhů č. 7, 9 a 11 do 1. změny územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:1/David Rubáš

4. Rozhodnutí o vstupu VADAM z.s.p.o. do likvidace sdružení
Místostarosta seznámil zastupitele s dokumenty k historii fungování VADAM z.s.p.o. Zastupitelé
obdrželi v materiálech dokument k projednávanému bodu, viz příloha.
Proběhla diskuse, jiný návrh nebyl podán.
Usnesení:
2015/ZM/02/13
Vstup VADAM z.s.p.o. do likvidace sdružení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
vstup VADAM z.s.p.o. do likvidace sdružení.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

5. Zapsání křížku v Modlibohově mezi kulturní památky
Projednáno na základě doporučení NPÚ – p. Konvalinkové (Odbor péče o památkový fond) a
doporučení Rady města – usn. 2015/RM/04/037
Zapsání křížku v Modlibohově mezi kulturní
památky
Rada města po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města ke schválení podání žádosti o zapsání křížku v Modlibohově mezi kulturní
památky.
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Usnesení:
2015/ZM/02/14
Zapsání křížku v Modlibohově mezi kulturní památky
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
podání žádosti o zapsání křížku v Modlibohově mezi kulturní památky.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

6. Delegování zástupců města na valné hromady společností, v nichž má město
majetkovou účast:
a. Severočeská vodárenská a.s.
Odešel Martin Ponikelský – přítomno 13 zastupitelů.
Usnesení:
2015/ZM/02/15
Delegování zástupce města
Zastupitelstvo města po projednání
deleguje
na funkční období 2014-2018 v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích zástupce na valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská a.s., IČ: 49099469
- PhDr. Jiřího Milera, Ph.D., starostu města
- pana Martina Bobka, místostarostu města.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/

b. ČSAD Liberec a.s., Severotrans, a.s., Autocentrum Nord a.s., FinReal
Liberec a.s.
Přišel Martin Ponikelský – přítomno 14 zastupitelů.
Usnesení:
2015/ZM/02/16
Delegování zástupce města
Zastupitelstvo města po projednání
deleguje
na funkční období 2014-2018 v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích zástupce na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec a.s., IČ: 25045504, Severotrans a.s.,
Autocentrum Nord a.s., FinReal Liberec a.s.
- PhDr. Jiřího Milera, Ph.D., starostu města
- pana Martina Bobka, místostarostu města.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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c. Severočeské komunální služby s.r.o.
Usnesení:
2015/ZM/02/17
Delegování zástupce města
Zastupitelstvo města po projednání
deleguje
na funkční období 2014-2018 v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích zástupce na valnou hromadu společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.
- PhDr. Jiřího Milera, Ph.D., starostu města
- pana Martina Bobka, místostarostu města.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

7. Žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Spolek Lungta zaslal žádost o projednání možnosti připojení se Města Český Dub ke kampani
„Vlajka pro Tibet“. Akci je možno podpořit vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2015 na
budově radnice a připomenout tak 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Starosta vyzval přítomné zastupitele k návrhům s odůvodněním.
David Rubáš – navrhuje nevyvěšovat, postoj by měla zaujmout ČR, nikoliv jednotlivé obce
Martin Ponikelský – navrhuje vyvěsit z důvodu vyjádření solidarity
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice v rámci kampaně „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování: pro:2 /M. Bobek, M. Ponikelský
proti:2/ David Rubáš, Dominik Rubáš
zdržel se:10/
Usnesení nebylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva města.
8. Diskuse
Místostarosta informoval zastupitele o uzavření smlouvy na nákup plynu od společnosti RWE a.s.
na r. 2016 (schváleno radou města dne 2.2.2015).
Starosta přečetl plán činnosti finančního a kontrolního výboru na r. 2015.
Usnesení:
2015/ZM/02/18
Plán činnosti finančního a kontrolního výboru na r. 2015
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
plán činnosti finančního a kontrolního výboru dle předloženého návrhu v příloze.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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Český rybářský svaz – místní organizace Český Dub
V lednu vyzvala Rada města na základě dotazů občanů jednatele místní organizace Českého
rybářského svazu p. Vladimíra Bulíře ke sdělení podrobností k majetkovým operacím, které se
týkají prodeje Hellerova rybníku a přilehlých pozemků. Písemné sdělení obdrželi zastupitelé na
zasedání 17. 2. 2015. Za pana Bulíře podal vysvětlení zastupitelům pokladník sdružení Jiří Beran,
který zastupitelům vysvětlil, proč rybářský spolek nevyužil nabídky pomoci města a rybník
s přilehlými pozemky v loňském roce prodal.
Starosta a místostarosta upozornili zástupce spolku, že město mohlo být o prodeji informováno,
neboť v posledních dvou letech poskytlo dotaci ve výši 65000 a 50000 Kč na splátku úvěru, který si
rybářský spolek vzal na zaplacení koupě líhně od Pozemkového fondu a v minulosti také město
nabízelo pomoc, aby se nemusel rybník a přilehlé pozemky prodávat.
Zastupitel Pavel Rechcígel upozornil zástupce rybářského spolku, že byly prodány i pozemky, po
kterých vede cesta do lesa a to může v budoucnosti způsobit problémy.
Návštěva ředitele Policie ČR – KŘP Libereckého kraje plk. Mgr. Ladislava Husáka
Starosta informoval přítomné o návštěvě ředitele Policie ČR – KŘP Libereckého kraje plk. Mgr.
Ladislava Husáka a připravované Dohodě o součinnosti mezi Policií ČR a městem.
Fr. Bulíř poděkoval za opravu plotu u pomníku v Kněžičkách.

Zasedání bylo ukončeno v 18:45 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 17.2.2015
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