Zápis č. 1/2020
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 20. 1. 2020 od 17.00 hodin v České besedě
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, Ondřej Fila, Petr Jodas, Oldřich Laufke, Martin Ponikelský, Pavel Rechcígel, David
Rubáš, Michael Šindelář, Jaroslava Vaňková
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek, Aleš Kabátek
Nepřítomni:
Tomáš Pražák, Martina Růžičková, Dominik Rubáš, Zdeněk Paclt
Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 11 zastupitelů, což je nadpoloviční většina
členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.
Určení zapisovatelky
Starosta města určil zapisovatelku p. Janu Sadeckou.
Volba členů návrhové komise
Starosta města navrhl složení návrhové komise. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2020/ZM/01/01
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Martin Bobek, předseda komise
- David Rubáš , člen komise
- Oldřich Laufke, člen komise
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/
Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2020/ZM/01/02
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub:
- Oldřich Laufke
- Jaroslava Vaňková
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/
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Schválení programu jednání zastupitelstva města
Starosta přednesl upravený návrh programu a vyzval zastupitele k připomínkám nebo doplnění
programu jednání. Nebyl předložen žádný návrh na doplnění programu.
Usnesení:
2020/ZM/01/03
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Český Dub
1. Kontrola plnění usnesení
2. Ekonomické záležitosti
Rozpočet města na rok 2020 – projednání návrhu
3. Informace velitele hasičů
Technické a organizační vybavení jednotky SDH
4. Územní plán
5. Různé
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/
Tajemnice přednesla zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze
dne 16. 12. 2019, všechna usnesení byla vyřízena a splněna.
1. Kontrola plnění usnesení
Usnesení:
2020/ZM/01/04
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze zápisu č. 6 ze zasedání Zastupitelstva
města Český Dub ze dne 16. 12. 2019, bez připomínek.
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/
2. Ekonomické záležitosti
Rozpočet města na rok 2020 – projednání návrhu
Rozpočet na rok 2020 je připravován od 15. září 2019, kdy byli osloveni správci středisek –
zaměstnanci městského úřadu a ředitelé příspěvkových organizací k zahájení prací souvisejících
s rozpočtem podle pokynů ekonomického odboru. Při přípravě rozpočtu se vyhodnocovaly potřeby
jednotlivých středisek pro rok 2020, skutečné čerpání roku 2019 a meziroční rozdíl finančních
požadavků. Probíhaly upřesňující schůzky vedení města a jednotlivých správců, kde se projednávaly
a odůvodňovaly požadavky na rozpočet. Podklady jednotlivých správců po optimalizaci byly
sestaveny podle rozpočtové skladby do návrhu rozpočtu, který zastupitelé obdrželi 16.12.2019
v hrubých číslech v tomto členění:
Rozpočet
Daňové a poplatky
Provozní výdaje
Nedaňové příjmy
Akce většího rozsahu
Kapitálové příjmy
Investiční akce
Dotace
Financování
Součástí rozpočtu je sociální fond, který je zřízen zastupitelstvem města. Pravidla fondu zůstávají
stejná jako v roce 2019.
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Dále předkládáme návrh hospodaření hospodářské činnosti – bytového fondu, který zohledňuje
příjmy z nájemného a výdaje na opravu a běžnou údržbu, ostatní náklady a očekávaný hospodářský
výsledek roku 2020.
Rozpočet na rok 2020 byl sestaven jako vyrovnaný, strana příjmů činí 60 900 tis. Kč a je ve stejné
výši jako výdaje s tím, že příjmy roku 2020 jsou financovány ve výši 3,1 mil. Kč z prostředků
loňského roku, kdy došlo v roce 2019 k úspoře finančních prostředků z důvodu nerealizace akcí a
jejichž realizace je plánovaná v roce letošním.
Rozpočet je předložen v členění závazných ukazatelů – agregované příjmy v jednotlivých třídách,
dotace v podrobnějším členění, agregované výdaje rozdělené na ty, které jdou dovnitř obce a na
příspěvky, které jdou jiným organizacím. Dále pak ostatní peněžní operace, vč. tvorby a užití
peněžních fondů. Zastupitelé obdrželi tabulkovou část návrhu rozpočtu na rok 2020 včetně
písemného komentáře k jednotlivým střediskům rozpočtu.
Do 31. 1. 2020 zastupitelé a finanční výbor předloží na ekonomický odbor písemné připomínky
k rozpočtu.
5. 2. 2020 – po zapracování připomínek projednání návrhu rozpočtu jakožto celku v radě města
Do 6. 2. 2020 – zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce
21. 2. – 24. 2. 2020 - zapracování připomínek občanů, příp. korigování vybraných položek, odeslání
finální verze rozpočtu zastupitelům
Pondělí 2. 3. 2020 - SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU 2020
Usnesení:
2020/ZM/01/05
Návrh rozpočtu na rok 2020
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
návrh rozpočtu na rok 2020.
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:0/
3. Informace velitele hasičů
Technické a organizační vybavení jednotky SDH
Oldřich Laufke představil formou prezentace účel, personální a technické vybavení Jednotky sboru
dobrovolných hasičů:
Povinnosti obce podle zákona 133/85, o požární ochraně
Stanovení druhu a kategorie jednotky
Požární technika jednotky, účel použití, stáří techniky a její technický stav
Požadavky na zabezpečení chodu jednotky, požadavky na provozuschopnost jednotky.
4. Územní plán
Dne 16. 1. 2020 proběhla schůzka starosty, místostarosty a tajemnice na magistrátu města Liberce
za účelem projednání stavu posuzování žádostí územního plánu.
a) 1. změna územního plánu – na MML celkem zaregistrováno 18 žádostí, dle sdělení
pořizovatele MML – p. Stankou, se předpokládá, že dne 2. 3. 2020 bude zastupitelstvu
předložen návrh ke schválení na vydání 1. změny územního plánu
b) 2. změna územního plánu
Dne 11. 2. 2019 zastupitelstvo schválilo usn. č. 2019/ZM/01/12 Pořízení 2. Změny územního
plánu města Český Dub. Do 31. 12. 2019 bylo doručeno celkem 18 žádostí. Žádosti jsou
registrovány na MML.
c) Žádosti po termínu navrhujeme po konzultaci s p. Stankou (MML, pořizovatel) zařadit do
následující změny. Dne 10. 1. 2020 byla doručena 1 žádost na změnu územního plánu –
podal
.
.
3

Projednáno: pořizovatel, starosta, místostarosta
Usnesení:
2020/ZM/01/06 Územní plán
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
a) sběr žádostí pro případnou 3. změnu územního plánu s termínem doručení od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2021
b) předání všech žádostí na změnu územního plánu pořizovateli (Magistrát města Liberce)
v okamžiku, kdy zastupitelstvo města rozhodne o pořízení další změny územního plánu (§ 6 odst.
(5) stavebního zákona) a rada města schválí žádost o pořízení změny územního plánu pořizovatele
(§ 6 odst. (6) písm. b) stavebního zákona).
Hlasování: pro: 11/ proti:0/ zdržel se:0/
5. Různé
Informace starosty města:
1. Písemná informace – žaloba C+C Cimbál
Dne 10. 10. 2019 se konalo přípravné jednání a následně jednání Okresního soudu v Liberci ve věci
žaloby o nahrazení projevu vůle C+C Cimbál s.r.o. Za město Český Dub se jednání zúčastnil
starosta města PhDr. Jiří Miler, Ph.D. a právní zástupce města JUDr. Alexandr Šoljak, U Soudu
363/10, Liberec 2 (usn. RM č. 2019/RM/09/117 ze dne 15. 5. 2019) Rozsudkem Okresního soudu
v Liberci se žaloba zamítá. Dne 16. 12. 2019 bylo podáno odvolání žalobce, o kterém bude
rozhodovat krajský soud – viz příloha.
2. Písemná informace – KÚ LK - ASANO s.r.o.
3. Písemná informace o vzdělávání pro zastupitele
Zasedání bylo ukončeno v 19:50 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 20. 01. 2020

4

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

