Zápis č. 6/2015
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 20. 10. 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, Jaroslava Vaňková, Martin Ponikelský, Oldřich Laufke,
Dominik Rubáš
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: Pavel Rechcígel
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:
2015/ZM/06/59
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: 0/
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Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2015/ZM/06/60
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Města Český Dub:
- Martin Bobek
- Jaroslava Vaňková.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

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:
2015/ZM/06/61

Schválení programu jednání Zastupitelstva města

1. Kontrola plnění usnesení
2. Městský znak a vlajka
3. Žádost o souhlas se stavbou komunikace na pozemku ve vlastnictví města p. č. 820/3
a 831, v k. ú. Český Dub
4. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 392, k. ú. Starý Dub
5. Výzva pro příjem žádostí o změnu územního plánu
6. Dotace na zpracování digitálního povodňového plánu města
7. Aktualizace obecně závazných vyhlášek č. 1/2013, 1/2014
8. Různé
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

1. Kontrola plnění usnesení
Mgr. Martina Růžičková přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze
dne 15. září 2015, všechna usnesení byla vyřízena a splněna.
Usnesení:
2015/ZM/06/62
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 15. 9. 2015, bez připomínek.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
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2. Městský znak a vlajka
1/Rada města schválila usnesením 2013/RM/01/008 ze dne 9.1.2013 oslovení Heraldické kanceláře
„Dauphin“ – p. Stanislava Kasíka se záměrem vytvořit návrh městské vlajky.
2/ Usnesení č. 2013/RM/04/065 ze dne 5.3.2013 rada města schválila Smlouvu o dílo mezi Městem
Český Dub a Stanislavem Kasíkem, Heraldická kancelář „Dauphin“ IČ 49102010 na vypracování
rešerše o historickém městském znaku a vytvoření návrhů městské vlajky.
3/ Dne 10.6.2015 usnesením č. 2015/RM/13/153 Rada města projednala návrhy městských vlajek od
autora S. Kasíka, heraldika a schválila termín pro odevzdání dalších návrhů do 30. 9. 2015.
K jednání byli přizváni Zdeněk Jodas, Helena Gollová, Stanislav Kasík, Mgr. Daniel Rubáš, Jiří
Šrýtr.
4/ Stanislav Kasík předložil další návrhy. Pracovní skupina a rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit městský znak a vlajku dle přílohy. Znak města, který je historický a vnímaný jako
vydržený, nebude předmětem udělení od PS ČR, ale pouze předmětem evidence prostřednictvím
stanoveného odborného heraldického popisu. Schvalována a udělována bude vlajka.
Heraldik pan Stanislav Kasík informoval přítomné zastupitele o krocích při tvorbě znaku a vlajky
pro město Český Dub a postupu při schvalování městského znaku a městské vlajky Poslaneckou
sněmovnou ČR, které bude žádost o schválení předložena. Celý proces bude zakončen udělením
symbolu (vlajky) a slavnostním předáním starostovi města.
Dotaz starosty TJ Sokol na možnost použít znak na prapor Sokola – používání znaku je
v kompetenci města, bude po schválení v PSČR upřesněno zastupitelstvem pravidly pro používání
znaku.
Usnesení:
2015/ZM/06/63
Návrh znaku a vlajky Města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh ideální podoby historického znaku města Český Dub, návrh městské vlajky a podání žádosti o
stanovení odborného popisu historického městského znaku a o schválení a udělení městské vlajky v
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

3. Žádost o souhlas se stavbou komunikace na pozemku ve vlastnictví města p. č.
820/3 a 831, v k. ú. Český Dub

1/ MěÚ obdržel dne 19.6.2015 „Dotaz k veřejné komunikaci na p.p.č. 831, v k.ú. Český Dub od
manželů lastim /příloha č.1/
2/ Dne 22.6.2015 byla doručena na město “Žádost o souhlas s navrhovanou stavbou“ od firmy BK
Technic s.r.o., se sídlem Zámecká 63, Český Dub /příloha č.2,3,4/
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3/ Rada města dne 30.6.2015 projednala a vzala na vědomí žádost společnosti BK Technic s.r.o.,
se sídlem Zámecká 63, Český Dub, o souhlas s investičním záměrem „obnovy povrchů obslužné
komunikace na p.p.č. 820/3, 831 a 834/2 k.ú. Český Dub“.
4 / Vzhledem k připomínkám manželů lastim byla svolána schůzka se zástupci žadatele a vlastníky
přilehlých nemovitostí – konala se dne 30.9.2015
Účast: BK Technic, s.r.o. – J. Bartoš, J. Kuba, manželé lastim, manželé lastim, p. Hoskovec, p.
Pruknar
- Na schůzce žadatelé odůvodnili svůj záměr
- lastim sdělili, že výstavbou dojde ke zhoršení kvality jejich bydlení, budou se bránit.
- MěÚ upozornil žadatele, že se v pasportu komunikací s obnovou cesty nepočítá a nelze
počítat se spoluúčastí města
- Žadatel sdělil, že cestu by vybudoval na vlastní náklady
5/ Rada města se žádostí následně zabývala dne 30.9.2015 a přijala usnesení č. 2015/RM/20/241
Rada města po projednání žádosti MUCD 2003/2015
bere na vědomí
žádost společnosti BK Technic s.r.o., IČ 28727223o souhlas s investičním záměrem k realizaci
stavby „Obnovení povrchů obslužné komunikace na p.p.č. 820/3, 831 a 834/2 k. ú. Český Dub“
předává
žádost zastupitelstvu města k projednání a vydání rozhodnutí.
Termín: zasedání dne 20. 10. 2015
Stanovisko OVŽPaM:
- Pozemky p.č. 820/3 a 831 mají v katastru nemovitostí uveden druh pozemku ostatní
plocha a využití pozemku ostatní komunikace. Oba pozemky jsou ve vlastnictví Města
Český Dub.
- Územním plánem jsou pozemky určeny k využití silniční dopravní infrastruktury.
- Případná výstavba komunikace na dotčených pozemcích je v souladu s vymezeným
charakterem pozemků v územním plánu.
- Všechny dotčené pozemky jsou součástí městské památkové zóny
- Charakter a využívání komunikace (nosnost, osvětlení apod.) bude řešeno projektovou
dokumentací, ke které vydají svá stanoviska dotčené orgány (Magistrát města Liberce –
odbor územního plánování, životního prostředí, dopravy a památkové péče, Policie ČR) a
bude projednáno v rámci územního řízení. Stavební řízení bude vedeno příslušným
stavebním úřadem pro dopravní stavby MML.
- K územnímu řízení bude stavebníkem – investorem mimo jiné doložena „Smlouva o právu
provedení stavby“ a současně bude uzavřena „Budoucí darovací smlouva ke stavbě“ mezi
městem Český Dub a stavebníkem

Diskuse, hosté:
Manželé lastim přednesli zastupitelům svůj osobní dopis o historii rodinných pozemků a o výstavbě
rodinného domu v r. 2012 – 2013, jsou zásadně proti vybudování komunikace z důvodu klidu a
zhoršení kvality bydlení.
Jindřich Kuba, zástupce společnosti BK – Technic přednesl podnikatelský záměr společnosti
v areálu, který firma koupila v r. 2014. Součástí je i stavba komunikace, která má zajistit bezpečnost
provozu v areálu.
p. lastim odůvodnila svůj zájem komunikaci vybudovat bezpečným přístupem rodiny do domu
mimo areál firmy BK – Technic.
Vybudování komunikace žádá i Miroslav Hoskovec, který má v areálu firmu.
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Usnesení:
2015/ZM/06/64
Souhlas se stavbou zpevněné plochy
Zastupitelstvo města
souhlasí
s investičním záměrem společnosti BK Technic s.r.o., IČ 28727223 k realizaci stavby „Obnovy
povrchů obslužné komunikace na p.p.č. 820/3, 831 a 834/2 k. ú. Český Dub“.
Hlasování:
pro:8/M. Bobek, J. Vaňková, P. Jodas, O. Laufke, J. Miler, J. Havelka, David Rubáš, F. Bulíř
proti:2/Dominik Rubáš, Z. Jodas
zdržel se:2/M. Růžičková, M. Ponikelský

4. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 392, k. ú. Starý Dub
1/ Pan lastim, požádal o odkoupení části pozemku p.č. 392 o výměře cca 194 m2, druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Starý Dub, obec Český Dub.
2/ Část pozemku, který má zájem pan lastim oddělit a koupit, je travnatý a tvoří břeh mezi silnicí a
hranicí jeho nemovitosti. Územním plánem je pozemek určen pro silniční dopravní
infrastrukturu.
3/ Rada města se žádostí zabývala dne 30.9.2015 přijala usn. č. 2015/RM/20/239
Rada města po projednání žádosti
neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje oddělené části pozemku p. č. 392 o výměře cca 194 m2, druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Starý Dub, obec Český Dub
P. lastim seznámil zastupitele s důvody, proč by chtěl pozemek oddělit a od města odkoupit. Jedná
se o břeh u silnice, který sousedí s jeho nemovitostí. O břeh se stará a proto by jej chtěl vlastnit.
Návrh usnesení:
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 392, k.ú. Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání žádosti
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje oddělené části pozemku p.č. 392 o výměře cca 194 m2, druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Starý Dub, obec Český Dub.
Hlasování: pro:0/ proti:10/ zdržel se:2/J. Vaňková, J. Havelka
Návrh usnesení nebyl přijat.

5. Výzva pro příjem žádostí o změnu územního plánu
1/ 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 celkem 13 nových návrhů (žádostí) na změnu územního plánu Český
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Dub. Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace a územně plánovacích podkladů pro město Český Dub tyto návrhy převzal a následně
byly projednány i zastupitelstvem města.
2/ OVŽPaM obdržel po tomto termínu další žádosti o změnu územního plánu. Protože od
posledního termínu příjmu žádostí už uběhlo téměř jeden a půl roku, navrhuje OVŽPaM zveřejnit
Výzvu pro příjem žádostí o změnu územního plánu s termínem doručení do 30.11.2015 a schválené
návrhy zařadit do připravované 1. změny územního plánu.
3/ Rada města projednala dne 14.10.2015
2015/RM/21/255
Výzva pro příjem žádostí o změnu územního plánu
Rada města po projednání
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zveřejnění Výzvy pro příjem žádostí o změnu územního plánu
s termínem doručení do 30.11.2015.
Usnesení:
2015/ZM/06/65
Výzva pro příjem žádostí o změnu územního plánu
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zveřejnění Výzvy pro příjem žádostí o změnu územního plánu s termínem doručení do 30.11.2015.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

6. Dotace na zpracování digitálního povodňového plánu města
1/ Rada města dne 29.7.2015 usnesením č. 2015/RM/16/192 schválila podání žádosti z OPŽP 20142020 na zpracování digitálního povodňového plánu.
K žádosti je nutno doložit mimo jiné: „Prohlášení o zapojení do projektu a prohlášení o alokaci
finančních zdrojů pro spoluúčast v roce 2016"
2/ Dle položkového rozpočtu projektu jsou celkové náklady v částce 517 880,- Kč (včetně DPH),
z toho je 15% spoluúčast města ve výši 77 682 Kč. Jednou z položek v projektu je nákup záložního
zdroje (elektrocentrály). V nákladech obvyklých opatření se počítá s maximální částkou 80 000
Kč. Vhodná a využitelná centrála se dá pořídit kolem 130 000 Kč (konzultováno s panem O.
Laufkem), ke spoluúčasti je tedy nutno počítat navíc výdaj 50 000 Kč za elektrocentrálu. Celkem by
byly náklady města 127 682 Kč, realizace v roce 2016.

Usnesení:
2015/ZM/06/66

Prohlášení k žádosti o dotaci na „Digitální povodňový plán města Český
Dub“
Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
se zapojením do projektu 4. Výzvy OPŽP
schvaluje
alokaci finančních zdrojů ve výši 130 000 Kč z rozpočtu města na rok 2016 pro spoluúčast na
projektu „Digitální povodňový plán města Český Dub“
pověřuje
odbor ekonomiky zařadit částku 130 000 Kč do plánu investičních akcí v rozpočtu města pro rok
2016.
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Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
7. Aktualizace obecně závazných vyhlášek č. 1/2013, 1/2014

1)

V současné době jsou platné dvě vyhlášky, které regulují veřejný pořádek.
a. OZV č. 1/2013, o úpravě nočního klidu, schválena ZM usn. č. 2013/ZM/03/020
b. OZV č. 1/2014, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
města Český Dub, schválena ZM usn. č. 2014/ZM/02/27

2)

Ministerstvo vnitra ČR - odbor veřejné správy, dozoru a kontroly upozornil v srpnu 2015
na změny v oblasti vydávání OZV vyhlášek regulujících záležitosti veřejného pořádku na
základě judikátu Ústavního soudu, zejména nálezu P. Ú. 35/13 a Stanoviska odboru MV ČR
č. 4/2014 (příloha 1, 2).
Z uvedených materiálů vyplývá, že stanovení výjimky z činností regulovaných obecně
závaznou vyhláškou v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, není
možné vázat na samotného pořadatele akce (nejen obec či město, ale i jiné právnické či
fyzické osoby). Zavedení odlišného právního režimu pro druhově obdobné či shodné akce
pouze na základě osoby pořadatele akce je nepřípustné, neboť zakládá nerovnost osob
podléhajících výkonu veřejné moci.

3)

Předložení návrhu nových vyhlášek (příloha 3, 4 - v návrzích jsou barevně vyznačena nová
ustanovení, která byla zpracována s ohledem na nález Ústavního soudu a doporučení MV
ČR)

Usnesení:
2015/ZM/06/67
OZV o úpravě nočního klidu
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o úpravě nočního klidu.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

Usnesení:
2015/ZM/06/68
OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství města Český Dub.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

8. Různé
Pověření pro RM Český Dub na fixaci ceny spotřeby elektřiny
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Pověření Rady města k vyjednávání ceny elektřiny je pro období do konce roku 2016. Předložený
návrh řeší případné pověření Rady města k fixaci aktuální ceny spotřeby elektřiny pro následující
období r. 2016 z důvodu využití aktuálních nabídek.
Usnesení:
2015/ZM/06/69
Pověření pro RM Český Dub na fixaci ceny spotřeby elektřiny
Zastupitelstvo města po projednání
pověřuje
Radu města Český Dub k fixaci aktuální ceny spotřeby elektřiny pro následující období r. 2016.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

Pozvánky:
28.10. od 15 hodin – Pietní akt na rajském dvoře
29.11. – rozsvícení vánočního stromu na náměstí
30.11. od 16 hodin - Osobnost Českodubska v komendě
11.11. od 17 hodin - Slavnost světla s lampionovým průvodem

Diskuse zastupitelů:
Fr. Bulíř – vymletý chodník u zábradlí k DPS
starosta – nutno vyřešit komplexně, prozatím dosypat štěrkem
J. Vaňková – poděkování za opravu silnice ve Smržově a nájezdu silnice na Budíkov
místostarosta – seznámil zastupitele s rozsahem opravených komunikací a další plánovanou
opravou

Zasedání bylo ukončeno v 18:40 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 20. 10. 2015
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...............................................

