Zápis č. 3/2015
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 14. 4. 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, Oldřich
Laufke, Martin Ponikelský
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek
Pro Sport a zdraví:
David Rubáš
Spolky Českodubska 2014:
Martina Růžičková, Jaroslav Havelka
Koalice ČSSD+KSČM:
František Bulíř
Nepřítomni:
Občané pro Českodubsko: Zdeněk Paclt
Pro Sport a zdraví: Jana Johnová
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. Marii Braxatorisovou. Nikdo neměl jiný návrh.

Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení:
2015/ZM/03/19
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/03/20
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, nebyl předložen žádný návrh na doplnění
programu.

Usnesení:
2015/ZM/03/21

Schválení programu jednání Zastupitelstva města

1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění usnesení
Granty 2014 – informace o nepředložení zprávy o vyúčtování
Hospodaření města 1-12/2014
Odměňování neuvolněných zastupitelů města (Nařízení vlády č. 52/2015)
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Český Dub
6. Směnná smlouva č. 01/2015/S/NM
7. Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 1469 k. ú. Český Dub, obec Český Dub
8. Nabídka k odkoupení pozemků p. č. 764, 765 a 766, k. ú. Český Dub, obec Český Dub
9. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1147 k. ú. Český Dub, obec Český Dub
10. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 829/1 k. ú. Modlibohov, obec Český Dub
11. Diskuse:
- PÚ Kotel
- Školská rada

Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/
1. Kontrola plnění usnesení
Mgr. Martina Růžičková přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze 17.
února 2015, všechna usnesení byla vyřízena a splněna.
Usnesení:
2015/ZM/03/22
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 17.2.2015, bez připomínek.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/
2

2. Granty 2014 – informace o nepředložení zprávy o vyúčtování
Odůvodnění a návrh na realizaci:
Rada města projednala na svém jednání dne 18. 3. 2015 materiál o splnění termínu pro předložení
zprávy o vyúčtování Grantů za rok 2014 jednotlivými organizacemi dle podmínek vyplývajících ze
Smlouvy o poskytnutí dotace z grantové podpory. Termín pro předložení zprávy byl stanoven do 31.
1. 2015.
Organizace Sportovní centrum Podještědí zastoupená p. Chlupem zprávu o využití grantu na rok
2014 nepředložila ve stanoveném termínu, přestože zástupce byl kontaktován telefonicky,
prostřednictvím SMS a e-mailu. Ze strany organizace Sportovní centrum Podještědí došlo
k porušení čl. 5 Smlouvy o poskytnutí dotace z grantové podpory.
Zpráva o vyúčtování poskytnuté dotace byla doručena poštou dne 23. 3. 2015.
Projednáno:
Ve finančním výboru dne 17. 2. 2015 – Zpráva finančního výboru přiložena.
Usnesení:
2015/ZM/03/23
Granty 2014 – nepředložení zprávy o vyúčtování grantu za rok 2014
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
informaci o nesplnění termínu pro předání zprávy o vyúčtování grantů na rok 2014 organizací
Sportovní centrum Podještědí.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se: 0/

3. Hospodaření města 1-12/2014
Odůvodnění: Informace o hospodaření Města Český Dub za období 1 – 12/2014
Komentář - rozpočet města v období 1-12/2014
Za období 1 - 12/2014 Město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu
v aktuálním znění ve výši 48 773 tis. Kč, tj. 104 % rozpočtu. Překročení celkových příjmů bylo dáno
vyššími daňovými příjmy oproti schválenému rozpočtu a dále přijatými dotacemi – podrobný
přehled je uveden v Příloze č. 1.
Čerpání výdajů bylo ve výši 44 568 tis. Kč, tj. 98 % schváleného rozpočtu.
Stav účtů k 31. 12. 2014 činil 8 133 858,49 Kč, z toho na běžných účtech 5 843 952,94 Kč,
na běžných účtech fondů 2 289 905,55 Kč.
Stavy peněžních fondů města k 31. 12. 2014:
Fond rezervní
Fond sociální
Fond komenda
Fond kotelny
Fond soc. pomoci v nouzi
Fond na nákup RZA

1 087 186 Kč
76 113 Kč
348 886 Kč
621 016 Kč
1 842 Kč
154 862 Kč

Odchylky v plnění čerpání oproti schválenému rozpočtu jsou podrobněji specifikovány v níže
vedených tabulkách.

3

Třída

33 636 675

107

II. Nedaňové
příjmy
III. Kapitálové
příjmy

6 439 000

6 480 498

101

627 648

87

IV. Přijaté
transfery

8 044 293

8 028 468

100

Schválený
rozpočet
360 000

Plnění

I. Daňové
příjmy

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....)

725 000

Plnění

PŘÍJMY (v Kč)
%

Schválený
rozpočet
31 582 000

Odůvodnění plnění rozpočtu

Daňové příjmy se dělí na daně a poplatky z vybraných
činností a služeb – plnění na 107 % a poplatky a
odvody – tato část příjmů je plněna na 103 %. U
daňových příjmů došlo v průběhu roku 2014 u všech
položek s výjimkou daně z příjmu u OSVČ k navýšení
oproti původnímu schválenému rozpočtu. Nejvyšší
navýšení pak bylo u DPH a to o 3,5 mil. Kč.
Plnění této skupiny příjmů je vyrovnané a to na 101 %.
Tato část příjmů se skládá z prodeje pozemků a
finančních darů. K nižšímu plnění došlo u položky
finanční dary – příjem byl uskutečněn v roce 2015.
Kromě pravidelných transferů na státní správu jsou zde
transfery od KÚ a ze st. rozpočtu na akce schválené
pro rok 2014, dále dotace na volby do EU a ZO, dotace
od ÚP a dotace na akce, které byly realizovány v roce
2014 – na akci Kompostéry a Dětské hřiště v MŠ.
Některé dotační položky jsou pouze průběhové –
znamená to, že se objevují jak na straně příjmů, tak i
výdajů. Např. dotace pro Pečovatelskou službu na
zajištění sociálních služeb a dotace pro ZŠ. Rozpočet a
jeho plnění je na 100 %.

VÝDAJE (v Kč)
%

Odůvodnění čerpání rozpočtu

301 924

84

Úspora výdajů se projevila na středisku lesního
hospodářství. Celkové čerpání je na 84 %.

250 000

251 910

101

Město Český Dub poskytlo příspěvek na dopravní
obslužnost pro Liberecký kraj. Je hrazen ve
čtvrtletních splátkách dle smlouvy.

22 796 266

22 714 335

100

Čerpání této skupiny výdajů odpovídá schválenému
rozpočtu tj. 100 %. Čerpání výdajů jednotlivých
středisek je podrobně uvedeno v Příloze č. 1.

2 242 700

2 173 370

97

Požární ochrana

800 000

770 241

96

Všeobecná
veřejná správa a

11 076 136

10 693 326

97

Výdaje týkající se sociálních potřeb obyvatelstva
byly čerpány na 97 % oproti schválenému rozpočtu.
Do této skupiny výdajů patří dotace na činnost
Pečovatelské služby, dotace od MPSV a ostatní
sociální pomoc.
Rozpočet výdajů na požární ochranu byl čerpán na
97 %. Úspora byla dosažena u čerpání služeb pošty,
telekomunikací, bank a v položce školení.
Čerpání probíhalo dle schváleného rozpočtu
rovnoměrně u většiny položek – pojištění majetku

Sociální věci a
politika
zaměstnanosti
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obce, úroky z úvěrů, činnost zastupitelstva, činnost
místní správy. Nečerpání rozpočtových výdajů se
projevilo u položky - volby do EU a ZO.
8 079 000
7 662 882
95 Úhrada akcí a oprav probíhala dle fakturace tak, jak
Investice, opravy,
vyplynulo z uzavřených smluv a z provedených
projekty,
prací. Akce Regenerace zámeckého parku byla
spoluúčasti k
čerpána na 85 %, tato akce je rozložená do několika
dotacím
částí a let a čerpání bude pokračovat v r. 2015, také u
akce Průkazy energetické náročnosti budov bylo
nižší čerpání, další etapa proběhne v r. 2015.
Příloha 1: Tabulka hospodaření za období leden až prosinec 2014
služby

Celkové pohledávky Města k 31. 12. 2014 dosáhly výše 1 024 tis. Kč, z toho 727 tis. je pohledávka
z prodeje dřeva - byla připsána 27. 1. 2015 na účet města, 126 tis. jsou pohledávky v exekuci,
161 tis. Kč pohledávky po splatnosti a 10 tis. nesplatné. Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro
vymáhání pohledávek a též se řeší ve spolupráci s AK. Informace o stavu pohledávek bude
předložena jako samostatný materiál.
Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-12/2014:
Hospodaření střediska Bytové hospodářství probíhá na základě schváleného rozpočtu. Celkové
výnosy byly naplněny vzhledem ke schválenému rozpočtu na 105 %, celkové náklady byly vzhledem
ke schválenému rozpočtu čerpány na 111 %.
Příjmy střediska bytového hospodářství se daří naplňovat díky pravidelné měsíční kontrole úhrad
za nájemné a služby a vymáháním pohledávek na nájemném a službách.
Stav běžného účtu bytového hospodářství k 31. 12. 2014 činil 1 846 787,32 Kč.
Celkový dluh na nájemném a službách bytového hospodářství k 31. 12. 2014 dosáhl 91 tis. Kč,
z toho vysouzené a zažalované pohledávky 44 tis. Kč, pohledávky hrazené dle splátkových
kalendářů 33 tis. Kč a průběžné pohledávky, kdy dochází pouze k opožděným platbám ve výši
jednoho či dvou nájmů 13 tis. Kč. Pohledávky z titulu neuhrazených služeb na základě ročního
vyúčtování 1 300 Kč. Pohledávky za dlužným nájemným a službami jsou sledovány měsíčně a jsou
vymáhány dle přijaté Směrnice pro vymáhání pohledávek a dále ve spolupráci s právníkem města.
Jednotlivé případy jsou řešeny individuálně a nájemcům je umožněno na základě rozhodnutí rady
města dlužné částky splácet dle splátkového kalendáře.
Náklady (v Kč) 1-12/2014
Rozpočet
čerpání 1-12/2014 v Kč
2014
11 000
36 000

Účet
Materiál
Výměny zařizovacích předmětů
Opravy zařizovacích předmětů
Opravy a udržování - domy
Opravy a udržování - byty
Revize + odhady
Náklady SBH - služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
Právní služby
Služby pošt
Odpisy pohledávek - nájemné

501.0100
511.0101
511.0102
511.0103
511.0104
511.0105
518.0100
521.0100
524.0101
524.0102
518.0102
518.0103
557.0100

Opravné položky – dlužné

556.0100
5

1 050 000

1 423 000

10 000
150 000
70 000
18 000
6 000
5 000
5 000
0

46 900
204 500
73 000
17 500
6 300
2 200
4 500
26 200

0

-115 000

nájemné
Odpisy majetku

551.0101

Náklady celkem
Splátka a úrok z úvěru

459.0100

Hospodářský výsledek

230 000

0

1 555 000

1 725 000

545 000
400 000

544 000
367 000

VÝNOSY (v Kč) 1-12/2014

Nájemné
Úroky a penále

plnění 1-12/2014 v Kč
Rozpočet
2014
2 500 000
2 632 000
0
4 300
2 500 000
2 636 000

603.0100
662.0100

CELKEM
Bez služeb.

Návrh na realizaci:
OE doporučuje zastupitelstvu města po předchozím projednání v radě města vzít zprávu o
hospodaření Města Český Dub za období 1 - 12/2014 na vědomí bez připomínek.
Usnesení:
2015/ZM/03/24
Hospodaření města za období 1-12/2014
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření města za období 1 – 12/2014 bez připomínek.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se: 0/
4. Odměňování neuvolněných zastupitelů města (Nařízení vlády č. 52/2015)
V souvislosti s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., ze dne 1.4.2015 se stanovuje odměna pro
neuvolněné zastupitele od 1.5.2015 takto:
Neuvolnění členové zastupitelstva Města Český Dub
za výkon funkce
příplatek
podle počtu
obyvatel
předsedy výboru člena
výboru
poskytovaný
zastupitelstva
člena
zastupitelstva,
člena rady
k
pevné
nebo
komise komise
zastupitelstva
rady
složce
rady
nebo zvláštního
odměny
orgánu
pevná složka odměny a příplatek Kč měsíčně
100%
50%
0%
100%
100%
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Neuvolněný místostarosta Města Český Dub

příplatek podle
počtu obyvatel
poskytovaný k
pevné
složce
odměny

pevná složka odměny v Kč měsíčně
50%

Kč měsíčně
100%

V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva města
poskytnuta měsíční odměna až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. Měsíční odměna se
zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
Odměna předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města:
Předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města, může být poskytnuta za příslušný rok
odměna formou daru až do schválené výše odměny pro předsedy komisí, kteří jsou členy
zastupitelstva města. O poskytnutí odměny rozhoduje rada města na návrh starosty.
Tímto se ruší Pravidla pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města ze dne 16.12.2014.
Účinnost od 1.5.2015
Usnesení:
2015/ZM/03/25
VZPM č. 1/2015
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
VZPM č. 1/2015 - Předpis pro poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
poskytované dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v aktuálním znění, s účinností od 1.5.2015.
Hlasování: pro:13/proti:0/zdržel se:0/

5. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Český Dub
Usnesení:
2015/ZM/03/26
OZV č. 1/2015
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Český Dub.
Hlasování: pro:13/proti:0/zdržel se:0/

6. Směnná smlouva č. 01/2015/S/NM
Odůvodnění:
Město Český Dub je vlastníkem pozemku p.č. 999 o výměře 4416 m2 k.ú. Český Dub, obec Český
Dub a pan lastim je vlastníkem sousedního pozemku p. č. 1000 o výměře 4486 k. ú. Český Dub, obec
Český Dub.
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Řešení, dopad:
Město Český Dub celý pozemek p.č. 999 pronajímá ČZS na základě nájemní smlouvy z roku 2005.
Ing. Josef Vejnar, předseda ČSZ Český Dub a pan lastim požádali Město Český Dub o směnu
pozemků dle geometrického plánu, který je součástí smlouvy. Oddělený pozemek 1000/2 je pro
zahrádkáře lépe přístupný od komunikace. Pozemky se směňují ve stejných výměrách a to 969 m2
bez finančního vyrovnání.
Projednáno:
Rada města schválila zveřejnění záměru směny pozemků dne 18. 3. 2015 usnesením
č. 2015/RM/07/083. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 25. března do 10. dubna 2015.
Usnesení:
2015/ZM/03/27
Směnná smlouva č. 01/2015/S/NM
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Smlouvu č. 01/2015/S/NM na směnu pozemku p. č. 999/2 o výměře 969 m2 za pozemek p. č.
1000/3 o výměře 969 m2 k. ú. Český Dub, obec Český Dub, okres Liberec mezi Městem Český
Dub a panem lastim, Český Dub
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se: 0/

7. Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 1469 k. ú. Český Dub, obec Český Dub
Odůvodnění:
UZSVM požádal Město Český Dub o vyjádření, zda má zájem o odkoupení pozemku
p.č. 1469 k.ú. Český Dub. Požadovaná cena je 8.650 Kč. Cena vychází z oceňovací vyhlášky a pro
UZSVM je závazná.
Řešení, dopad:
Předmětný pozemek má výměru 32m2, tvoří zelený roh mezi komunikací k sídlišti za ČSAD a
nájezdem ke kotelně.
Pozemek je dle územního plánu v plochách pro dopravní infrastrukturu. Všechny přilehlé pozemky
jsou ve vlastnictví Města Český Dub.
Cena pozemku dle cenové mapy města je 5 120 Kč.
Nabídková cena dle oceňovací vyhlášky a cena závazná pro UZSVM je 8 650 Kč.
Projednáno:
Rada města projednala žádost dne 4. 3. 2015 a usnesením č. 2015/RM/06/057 doporučuje
Zastupitelstvu města ke schválení odkoupení pozemku p.č. 1469 k.ú. Český Dub za
cenu 8 650 Kč.
Usnesení:
2015/ZM/03/28
Odkoupení pozemku p.č. 1469 k. ú. Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání žádosti MUCD 506/2015
schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 1469 k.ú. Český Dub, obec Český Dub, okres Liberec za cenu 8.650 Kč
ukládá
odboru ekonomiky zahrnout kupní cenu do 1. změny rozpočtu na r. 2015.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se: 0/
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8. Nabídka k odkoupení pozemků p. č. 764, 765 a 766, k. ú. Český Dub, obec Český Dub
Odůvodnění:
Krajská veterinární správa na základě žádosti Města Český Dub z 10. 9. 2013 poslala nabídku na
odkoupení pozemků pod bývalou veterinou v zámeckém parku. Jedná se o pozemky p. č. 764, 765 a
766 k.ú. Český Dub, obec Český Dub.
Řešení, dopad:
• Parcela č. 764 o výměře 78 m2, zastavěná plocha, na pozemku stojí stavba čp. 64 v majetku
Města Český Dub, cena dle cenové mapy města 500 Kč/ m2
• Parcela č. 765 o výměře 131 m2, zastavěná plocha, na pozemku stojí garáže bez č.p./č.e.
v majetku Města Český Dub, cena dle cenové mapy města 500 Kč/ m2
• Parcela č. 766 o výměře 500 m2, ostatní plocha – manipulační plocha, tj. dvůr ke dvěma
výše uvedeným stavbám, cena dle cenové mapy města 400 Kč/m2
Pozemky jsou dle CP v I. cenovém pásmu, všechny tři pozemky jsou ÚP určené k zastavění.
Celková cena pozemků dle cenové mapy města je 304 500 Kč.
Nabídková cena dle znaleckého posudku je 204 090 Kč.
Návrh na realizaci:
Termín pro stanovisko Města Český Dub je do 15. května 2015.
Projednáno:
Rada města projednala nabídku dne 1. 4. 2015 a doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení
odkoupení pozemků p.č.764, p.č. 765 a p.č. 766 k.ú. Český Dub, obec Český Dub za celkovou cenu
204 090 Kč.
Usnesení:
2015/ZM/03/29
Odkoupení pozemků p. č. 764, 765 a 766, k.ú. Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání nabídky MUCD 934/2015
souhlasí
s odkoupením pozemků p.č.764, p.č. 765 a p.č. 766 k.ú. Český Dub, obec Český Dub za celkovou
cenu 204 090 Kč
ukládá
odboru ekonomiky zahrnout kupní cenu do 1. změny rozpočtu na r. 2015.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se: 0/

9. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1147 k. ú. Český Dub, obec Český Dub
Odůvodnění:
Pan lastim požádal Město Český Dub o odkoupení části pozemku p. č. 1147 trvalý travní porost, k.
ú. a obec Český Dub.
Řešení, dopad:
Pozemek přímo sousedí s pozemkem p. č. 1150 v majetku pana lastim. Pozemek je v prostoru za
garážemi u Sobotických domků (podél komunikace ke koupališti). Část požadovaného pozemku má
výměru asi 320 m2.
Pan lastim o odkoupení žádal už v roce 2014. Následně Rada města žádost projednala dne
17. 9. 2014 a usnesením č. 2014/RM/22/276 neschválila zveřejnění záměru prodeje pozemku.
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Usnesení:
2015/ZM/03/30
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1147 k.ú. Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání žádosti MUCD 190/2015
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje oddělené části pozemku p.č. 1147 v k. ú. Český Dub, obec Český Dub.
Hlasování: pro: 11/ proti: 2 (Bobek, Laufke)/ zdržel se: 0/

10. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 829/1 k. ú. Modlibohov, obec Český Dub
Odůvodnění:
Manželé lastim podali dne 2. 3. 2015 žádost MUCD 737/2015 o odkoupení části pozemku p. č.
829/1 v k. ú. Modlibohov, obec Český Dub.
Řešení, dopad:
Část pozemku p.č. 829/1, který sousedí s nemovitostmi manželů lastim, byl původně přístupovou
cestou k domu č. p. 9. Dům č.p. 9 patří manželům lastim, kteří ho rekonstruují a plánují k trvalému
bydlení. Na základě jednání s projektantem lastim panem lastim bylo zjištěno, že část pozemku,
který žádají odkoupit manželé lastim je jediná možná trasa pro umístění odvodnění domu lastim do
vodoteče.
Manželé lastim o odkoupení žádali už v roce 2013. Rada města žádost projednala dne
25. 9. 2013 a usnesením č. 2013/RM/19/290 neschválila zveřejnění záměru prodeje pozemku.
Návrh na realizaci:
Z důvodu zachování pozemku pro případné umístění výústního objektu pro RD manželů lastim
navrhuji pozemek neprodávat.
Projednáno:
Rada města dne 1. 4. 2015 projednala žádost a neschválila zveřejnění záměru prodeje pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání žádosti MUCD 737/2015
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje oddělené části pozemku p.č. 829/1 v k. ú. Modlibohov, obec Český
Dub.
Hlasování: pro:0/ proti:13/ zdržel se: 0/
Usnesení nebylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva města.
11. Diskuse:
- PÚ Kotel – zprávu přednesl místostarosta M. Bobek (bylo vydáno zamítavé
stanovisko)
- Školská rada – zprávu přednesl místostarosta M. Bobek a požádal přítomné
zastupitelé, aby do příštího veřejného zasedání předložili návrh na člena školské rady
- 10.4. se konala beseda s MUDr. Z. Jodasem
- od 20.4. začnou práce s výstavbou prodejny Na Žižkově
- starosta informoval o výběru nájemce koupaliště - sl. Návojová
- starosta poděkoval za činnost komisí
- p. Laufke podal zprávu k houkání sirény, je to nejspolehlivější způsob svolání hasičů
k zásahu
- místostarosta informoval o výběru komunikací, které se nechají nacenit a budou se
možná realizovat
- Ing. Rechcígel informoval o skládce „na Pálkách“ a dotázal se, jak probíhaly
stavební práce v budově č. p. 25 (rekonstrukce wc)
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-

pí Vaňková pozvala přítomné: 30.4. na pálení čarodějnic, 1.5. na prvomájové
posezení, 8.5. na pietní akt na rajském dvoře
starosta pozval přítomné na slavnostní otevření zahrady v MŠ, které se bude konat
11.5.
příští veřejné zasedání se bude konat 26.5.2015

Zasedání bylo ukončeno v 18:40 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 14.4.2015

11

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

