Zápis č. 8/2015
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 15. 12. 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, Zdeněk Jodas, Martin Ponikelský, Oldřich Laufke, Dominik Rubáš
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek
Pro Sport a zdraví:
David Rubáš, Jana Johnová
Spolky Českodubska 2014:
Jaroslav Havelka
Koalice ČSSD+KSČM:
František Bulíř
Nepřítomni:
Nezávislé sdružení občanů: Petr Jodas, Pavel Rechcígel, Jaroslava Vaňková
Občané pro Českodubsko: Zdeněk Paclt – přišel před bodem „Schválení programu jednání
Zastupitelstva města“
Spolky Českodubska 2014: Martina Růžičková - přišla před bodem „Schválení programu jednání
Zastupitelstva města“

Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 10 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/08/84
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Martin Bobek
- Martin Ponikelský
- David Rubáš.
Hlasování: pro:10/ proti:0/ zdržel se: 0/
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Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2015/ZM/08/85
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Města Český Dub:
- Martin Bobek
- Oldřich Laufke.
Hlasování: pro:10/ proti:0/ zdržel se:0/

Přišel Ing. Paclt a Mgr. Růžičková – přítomno 12 zastupitelů.

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/08/86

Schválení programu jednání Zastupitelstva města

1. Kontrola plnění usnesení
2. Ekonomické záležitosti
a. Rozpočet 2015 – VI. změna
b. Příprava rozpočtu 2016
c. Rozpočtové provizorium, rozpočtová pravidla na rok 2016
3. Majetkové záležitosti - Kupní smlouva č. 5-2015-P-NM na pozemek p. č. 993, k. ú.
Český Dub
4. Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Český Dub na r. 20162025
5. Obecně závazná vyhláška – místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. 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 24. listopadu 2015, všechna usnesení byla vyřízena a splněna.
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Usnesení:
2015/ZM/08/87
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze zápisu č. 7 ze zasedání Zastupitelstva
Města Český Dub ze dne 24. 11. 2015, bez připomínek.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

2. Ekonomické záležitosti

a. Rozpočet 2015 – VI. změna
Návrh na 6. změnu rozpočtu 2015 vzhledem ke změnám v příjmové a výdajové stránce rozpočtu
2015. Provedeno rozpočtovými opatřeními č. 72 - 77. Zdůvodnění jednotlivých rozpočtových
opatření je uvedeno v příloze č. 1.
Projednáno:
Návrh 6. změny rozpočtu 2015 projednala RM na svém jednání dne 9. 12. 2015 a doporučuje tento
návrh ZM ke schválení.
Usnesení:

2015/ZM/08/88
Rozpočet 2015 - 6. změna
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
6. změnu rozpočtu na rok 2015, rozpočtová opatření č. 72 – 77.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

b. Příprava rozpočtu 2016
Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2016
Termíny do:
15. 12. 2015 (zasedání ZM)
Předání návrhu rozpočtu na rok 2016 zastupitelům a členům finančního výboru
19. 1. 2016 (zasedání ZM)
Předložení písemných připomínek zastupitelů a Zprávy finančního výboru
dne 5. 2. 2016
Předložení návrhu rozpočtu na rok 2016 (zaslání) členům Rady města po zapracování připomínek
zastupitelů a finančního výboru
středa 10. 2. 2016 (jednání RM)
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016 V RADĚ MĚSTA
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pátek 12.2.2016
ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ÚŘEDNÍ DESCE
úterý 1.3.2016 – zasedání ZM
SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU
Usnesení:
2015/ZM/08/89
Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2016
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2016.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

c. Rozpočtové provizorium, rozpočtová pravidla na rok 2016
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 2016 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 s doporučením ke schválení zastupitelstvu.
Usnesení:
2015/ZM/08/90
Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Rozpočtové provizorium města Český Dub na r. 2016 do doby schválení rozpočtu na rok 2016
schvaluje
Rozpočtová pravidla města Český Dub na r. 2016.
Hlasování: pro: 12/ proti:0/ zdržel se:0/

3. Majetkové záležitosti - Kupní smlouva č. 5-2015-P-NM na pozemek p. č. 993, k.
ú. Český Dub
1) Pan lastim požádal o odkoupení pozemku p.č. 993 o výměře 2634 m2 k.ú. Český Dub, obec Český
Dub. Pozemek je přes ulici naproti domu lastim. Dle územního plánu je pozemek v ploše smíšené,
nezastavěné území, zemědělské využití. Na pozemku je umístěn plynovod, včetně ochranného
pásma, nadzemní vedení VN včetně ochranného pásma. Pozemek nemá žádné jiné využití, než jako
zahrádka, či pro drobnou zemědělskou činnost.
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2) Rada města dne 14.10.2015 projednala žádost pana lastim a usnesením č. 2015/RM/21/256
schválila zveřejnění prodeje pozemku. Záměr prodeje byl zveřejněn od 2.11.2015 do 19.11.2015
dokumentem MUCD 3322/2015. Informaci o zveřejnění jsem zaslala vlastníkům všech sousedních
nemovitostí. Nikdo z oslovených nepodal připomínky k prodeji.
3) Dle cenové mapy města je pozemek ve II CP kategorie pozemku F, cena 60 Kč/ m2. Celková cena
158.040 Kč.
4) Rada města dne 24. 11. 2015 usn. č. 2015/RM/25/306 doporučila ZM kupní smlouvu schválit
Usnesení:
2015/ZM/08/91
Kupní smlouva č. 5/2015/P/NM pozemky
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Kupní smlouvu č. 5/2015/P/NM mezi Městem Český Dub (prodávající) a panem lastim (kupující),
na prodej pozemku p.č. 993 o výměře 2634 m2 zahrada, k.ú. Český Dub, obec Český Dub, okres
Liberec za celkovou cenu 158.040 Kč
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:1/Dominik Rubáš

4. Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Český Dub na r.
2016-2025
1/ Doposud má město Český Dub pro svoji městskou památkovou zónu Program regenerace
městské památkové zóny Český Dub z r. 2005, který je platný do 31.12.2015. Pro podání Anketního
dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
na r. 2016 a letech následující na Ministerstvo kultury, a pro následné čerpání dotací na obnovu
objektů nemovitých kulturních památek v městské památkové zóně Český Dub v r. 2016 létech
následujících je podmiňují platný aktuální Program regenerace městské památkové zóny Český
Dub.
2/ Předloženou aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny Český Dub s platností
od 1.1.2016 do 31.12.2025 projednala komise pro regeneraci městské památkové zóny Český Dub
dne 5.10.2015.
3/ Rada města se zabývala aktualizací Programu regenerace městské památkové zóny Český Dub
dne 24.11.2015 a přijala usn. č. 2015/RM/25/305.
Rada města po projednání
doporučuje
zastupitelstvu města na zasedání dne 15.12.2015 schválit aktualizaci Programu regenerace městské
památkové Český Dub pro r. 2016-2025.
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Usnesení:
2015/ZM/08/92
Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Český Dub
zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny Český Dub s platností
pro r. 2016-2025
pověřuje
starostu podpisem aktualizace.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/

5. Obecně závazná vyhláška – místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Dne 14. října 2015 ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který s účinností od 1. ledna
2016 do praxe zavede několik podstatných změn, souvisejících s problematikou obecně závazné
vyhlášky.
Dle ustanovení § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích od 1. ledna 2016 dochází ke změně u
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Z tohoto důvodu dochází v nové OZV k úpravě v Čl. 6 –
Osvobození, bod 1písmeno a) ze stávající OZV je vypuštěn a je nahrazen následujícími – viz nová
OZV č. 4/2015.
Řešení, dopad:
Přijetím nové vyhlášky dojde ke zrušení stávající OZV č. 2/2012.
Návrh na realizaci:
Předložit ke schválení zastupitelstvu města.
Projednáno:
S odborem veřejné správy, dozoru a kontroly – odd. dozoru Liberec
Usnesení:
2015/ZM/ 08/93
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015
Rada města po projednání
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pověřuje
starostu města a místostarostu města podpisem vyhlášky.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/
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6. Různé
Informace starosty:
− zastupitelům byla předána žádost p. Nesvačila ohledně plánované akce Open Air Šibeničák
dne 13.8.2016. O žádosti bude rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva města dne
19.1.2016
− 25.6.2016 – Bugrfest 2016
− poděkování zastupitelstvu města, tajemnici a celému MěÚ za činnost v r. 2015
− poděkování MUDr. Jodasovi za vydání knihy „Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky“
− poděkování J. Vaňkové za pořádání kulturních akcí a vánočních trhů
Podnět MUDr. Jodase:
- díry v parku po přesazených stromech – dle sdělení p. Lipčejové by měly být zahrnuty, prověří
Mgr. Gollová, ředitelka PMaK – podala informaci o natáčení filmu Tenkrát v ráji v muzeu
Podněty občanů:
- volně pobíhající pes v noci převrací popelnice
- popelnice umístěné za sokolovnou bývají naházené v potoce

Pozvánky:
- na prosincové akce:
− 17.12. – vánoční akademie žáků ZŠ
− 19.12. – vánoční koncert Canzonetta
− 22.12. – vánoční setkání v Husově sboru
− 24.12. – Betlémské světlo na radnici
− 25.-26.12. – Českodubský betlém
− 31.12. – komedie „Když se zhasne“
− 31.12. – ohňostroj a Silvestr na náměstí
− 1.1. 2016 – Výstup na Čertovu zeď
− 22.1.2016 – Rybářský ples
Zasedání bylo ukončeno v 17:45 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 15. 12. 2015
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...............................................

