Zápis č. 8/2014
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 16.12.2014 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, Pavel Rechcígel, Dominik Rubáš, Martin Ponikelský, Oldřich
Laufke, Jaroslava Vaňková
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek, Zdeněk Paclt
Pro Sport a zdraví:
David Rubáš
Spolky Českodubska 2014:
Martina Růžičková, Jaroslav Havelka
Koalice ČSSD+KSČM:
František Bulíř
Nepřítomni:
Jana Johnová
Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 14 zastupitelů, což je nadpoloviční
většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.
Účast zastupitelů v průběhu jednání:
Před projednáním bodu č. 2 Příprava rozpočtu přišla Jana Johnová.
Určení zapisovatelky
Starosta města určil zapisovatelkou p. Janu Sadeckou. Nikdo neměl jiný návrh.

Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení:
2014/ZM/08/84
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Města Český Dub:
- Martin Bobek
- Petr Jodas.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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Volba členů návrhové komise
Usnesení:
2014/ZM/08/85
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Martin Bobek
- Petr Jodas
- David Rubáš.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
Schválení programu jednání Zastupitelstva města

Usnesení:
2014/ZM/08/86 Schválení programu jednání Zastupitelstva města
1. 6. změna rozpočtu na r. 2014
2. Příprava rozpočtu 2015
2.1
Prezentace
tvorby
rozpočtu
města
–
celkové
financování
2.2
Rozpočtové provizorium
3. Volba členů finančního a kontrolního výboru
4. Pravidla pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města
5. Plán zasedání ZM na r. 2015
6. Diskuse

příjmy,

výdaje,

Hlasování: pro: 14/ proti:0/ zdržel se:0/

1. 6. změna rozpočtu na r. 2014
6. změnu rozpočtu, rozpočtová opatření č. 49 – 75 přednesla Ing. Charuzová. Zastupitelé obdrželi
v písemné podobě podrobný rozpis položky opravy komunikací. V diskuzi p. Laufke blíže objasnil
rozpočtové opatření č. 56. Jiné dotazy nebyly vzneseny.
Usnesení:
2014/ZM/08/87
6. změna rozpočtu na r. 2014
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
6. změnu rozpočtu na rok 2014, rozpočtová opatření č. 49 – 75.
Příjmy po změně činí
Příjmy včetně financování po změně činí
Výdaje po změně činí
Výdaje včetně financování po změně činí

46 746 220 Kč
47 056 220 Kč
45 598 864 Kč
46 978 864 Kč

Hlasování: pro: 14/ proti:0/ zdržel se:0/
V 17,20 hodin přišla Jana Johnová – přítomno 15 zastupitelů.
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2. Příprava rozpočtu 2015
2.1
Prezentace
tvorby
financování

rozpočtu

města

–

celkové

příjmy,

výdaje,

Zastupitelé obdrželi v písemné podobě materiál – Návrh rozpočtu na r. 2015, který obsahuje
příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu města včetně podrobného popisu jednotlivých položek.
Tajemnice seznámila zastupitele se skladbou materiálu. Žádné dotazy od zastupitelů nebyly
vzneseny. Zastupitelé a předsedové finančního a kontrolního výboru byli požádáni o důkladné
prostudování všech podkladů k rozpočtu na rok 2015 s žádostí starosty, aby návrhy, podněty a
připomínky předložili do 9. ledna, aby mohly být zapracovány před zasedáním ZM.
Usnesení:
2014/ZM/08/88
Návrh rozpočtu na r. 2015
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
návrh rozpočtu na r. 2015, bez připomínek.
Hlasování: pro: 15/ proti:0/ zdržel se:0/

2.2

Rozpočtové provizorium

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 2015 schválený rozpočet, řídí se jeho rozpočtové
hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Před projednáním bodu seznámil starosta zastupitele s přípravou kamerového zabezpečení areálu
MŠ. Pokud by se měl zabezpečovací systém realizovat ještě v letošním roce, bylo by nutné při
schvalování rozpočtového provizoria této akci udělit výjimku z pravidel RP. Z diskuse vyplynulo, že
je nutné diskutovat technické parametry a akce by měla být realizována až po schváleném rozpočtu.
Pravidla rozpočtového provizoria se dále projednávala v předložené podobě.
Řešení, dopad:
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.
Projednáno:
s PhDr. Jiřím Milerem, Ph.D., starostou
s Bc. Janou Svobodovou, tajemnicí
Odešel David Rubáš – přítomno 14 zastupitelů.
Usnesení:
2014/ZM/08/89
Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočtové provizorium a jeho pravidla č. 1 – 5 na rok 2015 od 1. 1. 2015 do doby schválení
rozpočtu na rok 2015.
Hlasování: pro: 14/ proti:0/ zdržel se:0/
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Přišel David Rubáš – přítomno 15 zastupitelů.
3. Volba členů finančního a kontrolního výboru
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 3.11.2014 zastupitelé zřídili usn. č.
2014/ZM/06/71 finanční a kontrolní výbor a určili, že výbory budou tříčlenné, usn. č.
2014/ZM/06/72 a č. 2014/ZM/06/73 zastupitelé zvolili předsedkyně těchto výborů. Starosta po
ustavujícím zasedání oslovil na základě dohody zastupitelů předsedkyně obou výborů, aby
předložily návrhy na členy jejich výborů. Nominace mohli také předložit všichni členové ZM.
Dne 7.12.2014 zaslala p. Jana Johnová nominaci na členy finančního výboru:
Vladimír Bulíř (Pro Sport a zdraví)
Lenka Kolomazníková (Spolky Českodubska 2014)
Dne 8.12.2014 zaslala p. Martina Růžičková nominaci na členy kontrolního výboru:
František Bulíř (Koalice ČSSD+KSČM)
Jaroslav Havelka (Spolky Českodubska 2014)
Předsedkyně Jana Johnová sdělila, že kandidáti na členství ve finančním výboru - Vladimír Bulíř
(Pro Sport a zdraví) a Lenka Kolomazníková (Spolky Českodubska 2014) vyslovili s kandidaturou
souhlas. Kandidáti na členství v kontrolním výboru – p. František Bulíř (Koalice ČSSD+KSČM) a
Jaroslav Havelka (Spolky Českodubska 2014) vyslovili s kandidaturou souhlas na místě.
Starosta vyzval zastupitele k dalším nominacím, příp. o sdělení k navrženým kandidátům.
Přistoupilo se k volbě členů výborů.

Usnesení:
2014/ZM/08/90
Volba členů finančního výboru
Zastupitelstvo města po projednání
volí
za členy finančního výboru Vladimíra Bulíře, p. Vlasti a Lenku Kolomazníkovou, p. Vlasti
Hlasování: pro: 15/ proti:0/ zdržel se:0/

Usnesení:
2014/ZM/08/91
Volba členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo města po projednání
volí
za členy kontrolního výboru Jaroslava Havelku, p. Vlasti a Františka Bulíře, p. Vlasti
Hlasování: pro: 13/ proti:0/ zdržel se:2/Jaroslav Havelka, František Bulíř
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4. Pravidla pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města
Zastupitelé schválili na ustavujícím zasedání dne 3.11. 2014 usn. 2014/ZM/06/74 odměny za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ve stejné výši, která byla v předchozím volebním období.
člen zastupitelstva města
540 Kč/měsíčně
zastupitel, který je člen výboru
750 Kč/měsíčně
zastupitel, který je předseda výboru nebo komise
1 000 Kč/měsíčně
člen rady města
2 020 Kč/měsíčně
místostarosta města
19 361 Kč/měsíčně
odměna ve výši 50% aktuální zákonné odměny uvolněného místostarosty.
Předložená Pravidla pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města zpřesňují odměny za
jednotlivé funkce a jejich souhrn, dále pak určují možnost poskytnutí odměny předsedům komisí
Rady města, kteří nejsou členy ZM formou daru.
Návrh odměn (viz Pravidla pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města) od 1.1.2015
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Neuvolnění členové zastupitelstva města
za výkon funkce
Příplatek podle počtu
předsedy výboru
člena výboru
člena zastupitelstva
obyvatel poskytovaný k
člena rady
zastupitelstva nebo
zastupitelstva,
odměnám
komise rady
komise rady nebo
zvláštního orgánu
Odměna a příplatek Kč měsíčně až do
1 300
1 120
880
360
180
1300 + 180
1 480

Odměna a příplatek Kč měsíčně schválený ZM dne 16. 12. 2014
280 + 180
0
360 + 180
460
0
540

Neuvolnění členové ZM
členům zastupitelstva města
členům rady města
členům výborů zastupitelstva nebo komisí rady
předsedům výborů zastupitelstva nebo komisí rady

Schválená výše odměny
540,- Kč
1.480,- Kč
0,- Kč
460,- Kč

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 desetikoruny 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 (460 Kč/měsíc). O poskytnutí odměny rozhoduje rada města na návrh starosty.
Usnesení:
2014/ZM/08/92
Pravidla pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Pravidla pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města.
Hlasování: pro: 15/ proti:0/ zdržel se:0/
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5. Plán zasedání ZM na r. 2015
Rada města projednala a doporučuje zasedání ZM v roce 2015. Zasedání se konají vždy od 17
hodin.
20
17
14
26
23
15
20
24
15

leden
únor
duben
květen
červen
září
říjen
listopad
prosinec

Usnesení:
2014/ZM/08/93
Plán zasedání ZM na r. 2015
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
plán zasedání na r. 2015.
Hlasování: pro: 15/ proti:0/ zdržel se:0/
6. Diskuse
Starosta informoval přítomné o:
− odhalení pamětní desky Anežky Čermákové – Slukové v sobotu 13.12. a poděkoval za
činnost Komisi pro zachování kulturního dědictví
− jmenování čtyř komisí Rady města:
o Komise pro sport a volný čas dětí a mládeže
o Komise pro bezpečnost, ochranu zdraví a majetku
o Komise kulturní a sociální
o Komise pro rozvoj města a čerpání dotací z EU

Zasedání bylo ukončeno v 18:45 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 16. 12. 2014
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...............................................

