Zápis č. 4/2020
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 22. 06. 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, Tomáš Pražák, Martin Ponikelský, Pavel Rechcígel, David
Rubáš, Martina Růžičková, Michael Šindelář, Jaroslava Vaňková
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek, Aleš Kabátek
Nepřítomni:
Oldřich Laufke
Dominik Rubáš – přišel před bodem Volba členů návrhové komise
Zdeněk Paclt – přišel před bodem Návrh č. 3 do změny ÚP Český Dub
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 zapisovatelku p. Janu Sadeckou.
Přišel Dominik Rubáš – přítomno 13 zastupitelů
Volba členů návrhové komise
Starosta města navrhl složení návrhové komise. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2020/ZM/04/37
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Petr Jodas, předseda komise
- Ondřej Fila, člen komise
- David Rubáš , člen komise
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/
Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2020/ZM/04/38
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub:
- David Rubáš
- Jaroslava Vaňková
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/
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Schválení programu jednání zastupitelstva města
Starosta přednesl návrh programu a vyzval zastupitele k připomínkám nebo doplnění programu
jednání. Nebyl předložen žádný návrh na doplnění programu.
Usnesení:
2020/ZM/04/39
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
program jednání:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Územní plán
a. projednávání návrhů na 2. změnu Územního plánu města Český Dub
3. Majetkové záležitosti
a. žádost o odkoupení části pozemků p. č. 33 a p. č. 302/1, k. ú. Smržov u Českého
Dubu
4. Ekonomické záležitosti
a. hospodaření města Český Dub za období 1 – 3/2020
5. Rozhodnutí o zařazení územní působnosti Místní akční skupiny Podještědí, z. s.
6. Individuální výstavba na Zhůrách – záměr prodeje pozemků
7. Různé
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/

Mgr. Růžičková přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze dne
25. 05. 2020.
1. Kontrola plnění usnesení
Usnesení:
2020/ZM/04/40
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze zápisu č. 3 ze zasedání Zastupitelstva
města Český Dub ze dne 25. 05. 2020, bez připomínek.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/

2. Územní plán
a. projednávání návrhů na 2. změnu Územního plánu města Český Dub
Návrhy na 2. změnu ÚP č. 1, 3-19, 21, 22
Odůvodnění:
Zastupitelstvo města Český Dub na svém zasedání, které se konalo 11. 2. 2019, rozhodlo o pořízení
2. změny územního plánu Český Dub usnesením 2019/ZM/01/12 a odsouhlasilo sběr žádostí na
změnu územního plánu (návrhů) do 31. 12. 2019. K tomuto datu bylo podáno 21 návrhů.
Magistrát města Liberce, odbor územního plánování jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace a územně plánovacích podkladů pro město Český Dub tyto návrhy převzal a v souladu
§ 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
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zákon“) posoudil jejich úplnost a soulad s právními předpisy. U návrhů, které nesplňovaly
požadavky ustanovení § 46 odst. (1) stavebního zákona, vyzval jejich navrhovatele k jejich doplnění.
Všichni vyzvaní, až na navrhovatele návrhu č. 2, své návrhy doplnili. Protože navrhovatel návrhu č.
2 návrh nedoplnil, pořizovatel jej v souladu s ustanovením § 46 odst. (2) stavebního zákona odmítl
a podává o tom informaci zastupitelstvu města.
Pořizovatel návrhy v souladu s ustanovením § 46 odst. (3) stavebního zákona posoudil a se svým
stanoviskem je předkládá k rozhodnutí zastupitelstvu města. Stanovisko pořizovatele není pro
zastupitelstvo města závazné a nemusí ho při rozhodování o návrzích respektovat. Popis
jednotlivých návrhů je uveden v příloze toho usnesení (karty návrhů), která je jeho nedílnou
součástí.
Návrh č. 1 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemku
Výměra pozemku
Funkce dle platného ÚP
Požadavek na změnu

Český Dub
část 274/1
zahrada
1 332 m2
Plochy veřejných prostranství PV
část pozemku, na které se nachází veřejné prostranství zařadit do
plochy smíšené obytné - městské; umístění oplocení, využití jako
zahrada
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – městské - SM
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Jedná se již o zastavitelný pozemek, kde bude měněno pouze funkční využití dle reálného stavu
v území. Pozemek parc. č. 274/1 je v soukromém vlastnictví a slouží jako zahrada k nově
budovanému rodinnému domu. Jako veřejné prostranství pro průchod územím slouží pozemek parc.
č. 326/1 a 328 v majetku města.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:

3

ANO

Usnesení:
2020/ZM/04/41
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 1 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/
Přišel Z. Paclt – přítomno 14 zastupitelů.
Návrh č. 3 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Český Dub
Parcelní číslo
část 2113/24
Druh pozemku
orná půda
Výměra pozemku
21 460 m2
Funkce dle platného ÚP
Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní
NSzp
Požadavek na změnu
plochy smíšené obytné, budoucí výstavba rodinných domů
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Jedná se o rozšiřování zástavby do volné krajiny a do uceleného bloku zemědělské půdy. Pozemek
nenavazuje na zastavěné území. Vymezením plochy by docházelo ke srůstu sídel. Pozemek se
nachází v plochách II. třídy ochrany ZPF, které se s ohledem na zásady ochrany zemědělského
půdního fondu mají přednostně chránit a zastavitelné plochy mají být přednostně vymezovány mimo
tuto třídu ochrany ZPF. V souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona není účelné v obci vymezovat
další zastavitelné plochy smíšené obytné při současném využití zastavitelných ploch z 9,5 % (k roku
7/2019).
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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Návrh usnesení:
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 3 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:1/ Paclt proti:13/ zdržel se:0/
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů.
Návrh č. 4 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Modlibohov
Parcelní číslo
936
Druh pozemku
trvalý travní porost
Výměra pozemku
11 022 m2
Funkce dle platného ÚP Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní NSzp
Požadavek na změnu
výstavba RD
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
5

3. Stanovisko pořizovatele
Jedná se o rozšiřování zástavby do volné krajiny a do uceleného bloku zemědělské půdy. Pozemek
nemá návaznost na zastavěné území. V souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona není účelné v obci
vymezovat další zastavitelné plochy smíšené obytné při současném využití zastavitelných ploch z 9,5
% (k roku 7/2019).
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:

NE

Návrh usnesení:
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 4 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:0/ proti:14/ zdržel se:0/
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů.
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Návrh č. 5 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Český Dub
Parcelní číslo
1831/11
Druh pozemku
orná půda
Výměra pozemku
12 144 m2
Funkce dle platného ÚP Plochy zemědělské NZ
Požadavek na změnu
Výstavba rodinných domů
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek sice navazuje na zastavěné území, ale je součástí uceleného zemědělského bloku. Vzhledem
k existenci stabilizované plochy výrobního areálu není z urbanistického hlediska vhodné v jeho
blízkosti navrhovat rozvojové plochy bydlení z důvodu omezení budoucích střetů vzájemně
neslučitelných činností. V souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona není účelné v obci vymezovat
další zastavitelné plochy smíšené obytné při současném využití zastavitelných ploch z 9,5 % (k roku
7/2019).
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:

7

NE

Usnesení:
2020/ZM/04/42
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 5 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:12/ proti:1/Ponikelský zdržel se:1/Bobek
Návrh č. 6a do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Modlibohov
Parcelní číslo
část 981/22
Druh pozemku
trvalý travní porost
Výměra pozemku
6 106 m2
Funkce dle platného ÚP Plochy zemědělské NZ
Požadavek na změnu
Výstavba rodinných domů
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Jedná se o rozšiřování zástavby do volné krajiny a do uceleného bloku zemědělské půdy. V souladu s
§ 55 odst. 4 stavebního zákona není účelné v obci vymezovat další zastavitelné plochy smíšené
obytné při současném využití zastavitelných ploch z 9,5 % (k roku 7/2019). Část pozemku byla
v minulém územním plánu Český Dub z roku 2000 zařazena do rozvojových ploch pro bydlení.
Platný územní plán však tuto část pozemku již do ploch pro bydlení nezahrnul.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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Usnesení:
2020/ZM/04/43
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 6a do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
Návrh č. 6b do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Český Dub
Parcelní číslo
1863/3
Druh pozemku
orná půda
Výměra pozemku
5 455 m2
Funkce dle platného ÚP Technická infrastruktura – inženýrské sítě TI
Požadavek na změnu
Výstavba rodinných domů
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
9

Jedná se o rozšiřování zástavby do volné krajiny a do uceleného bloku zemědělské půdy. Pozemek
nemá návaznost na zastavěné území. V souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona není účelné v obci
vymezovat další zastavitelné plochy smíšené obytné při současném využití zastavitelných ploch z 9,5
% (k roku 7/2019).
Na pozemku je v platném územním plánu sice vymezena zastavitelná plocha technické infrastruktury
pro umístění transformovny (záměr vycházející z nadřazené dokumentace Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje), ale pro plochu pro bydlení není poloha pozemku vhodná. V územně analytických
podkladech je záměr transformovny evidován na sousedním pozemku parc. č. 1872/4, tudíž by se
záměr z předmětného pozemku mohl přesunout, ale vymezovat plochu bydlení v návaznosti na
plochu transformovny není vhodné z důvodu omezení budoucích střetů vzájemně neslučitelných
činností.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:

NE

Návrh usnesení:
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 6b do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:0/ proti:13/ zdržel se:1/Paclt
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů.
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Návrh č. 7a do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Libíč
Parcelní číslo
151
Druh pozemku
trvalý travní porost
Výměra pozemku
3 984 m2
Funkce dle platného ÚP Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní NSzp
Požadavek na změnu
stavba rodinného domu
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek je v návaznosti na dostupnou dopravní a technickou infrastrukturu. Pozemek navazuje na
zastavěné území, ale nachází se v plochách II. třídy ochrany ZPF, které se s ohledem na zásady
ochrany zemědělského půdního fondu mají přednostně chránit a zastavitelné plochy mají být
přednostně vymezovány mimo tuto třídu ochrany ZPF. V souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona
není účelné v obci vymezovat další zastavitelné plochy smíšené obytné při současném využití
zastavitelných ploch z 9,5 % (k roku 7/2019). Zastavitelná plocha by byla možná vymezit za
předpokladu, že bude jako kompenzace vypuštěna obdobná zastavitelná plocha, která bude zařazena
do ploch nezastavitelných.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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ANO s podmínkou

Usnesení:
2020/ZM/04/44
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 7a do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0
Návrh č. 7b do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Libíč
Parcelní číslo
120/1
Druh pozemku
orná půda
Výměra pozemku
10 747 m2
Funkce dle platného ÚP Plochy zemědělské NZ
Požadavek na změnu
stavba rodinného domu
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Jedná se o rozšiřování zástavby do volné krajiny a do uceleného bloku zemědělské půdy. Vymezením
plochy by docházelo ke srůstu sídel. V souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona není účelné v obci
vymezovat další zastavitelné plochy smíšené obytné při současném využití zastavitelných ploch z 9,5
% (k roku 7/2019). Přes území města Český Dub není k pozemku reálný přístup. Pozemek se sice
nachází v blízkosti zástavby na území sousední obce, ale ani zde není k pozemku přímo zajištěn
přístup a řešení přístupu k zastavitelné ploše přes území sousední obce není žádoucí.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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Návrh usnesení:
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 7b do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:1/Paclt proti:13/ zdržel se:0/
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů.
Návrh č. 8 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Český Dub
Parcelní číslo
část 1912, část 1913
Druh pozemku
1912 - trvalý travní porost, 1913 - ostatní plocha
Výměra pozemků
1912 - 1 022 m2, 1913 - 443 m2
Funkce dle platného ÚP Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní NSz
Požadavek na změnu
stavba rekreačního objektu
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
13

Pozemek navazuje na zastavěné území. Pozemek je v návaznosti na dostupnou dopravní a technickou
infrastrukturu. Vzhledem k tvaru „proluky“ mezi stávající zástavbou se zde nejedná o rozšíření
zástavby do volné krajiny nebo uceleného zemědělského bloku. V souladu s § 55 odst. 4 stavebního
zákona není účelné v obci vymezovat další zastavitelné plochy smíšené obytné při současném využití
zastavitelných ploch z 9,5 % (k roku 7/2019). Zastavitelná plocha by byla možná vymezit za
předpokladu, že bude jako kompenzace vypuštěna obdobná zastavitelná plocha, která bude zařazena
do ploch nezastavitelných. Na pozemcích se nacházejí limity v podobě vedení vysokotlakého
plynovodu a elektrického vedení. Tyto limity je nutné při výstavbě respektovat.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:

Ano s podmínkou

Usnesení:
2020/ZM/04/45
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 8 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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Návrh č. 9 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemku
Výměra pozemků
Funkce dle platného ÚP
Požadavek na změnu
Odpovídá funkci

Český Dub
1267/4
orná půda
4 545 m2
Plochy zemědělské NZ
zarovnání sousední zastavitelné plochy bydlení, umístění
doplňkových staveb bydlení
Plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské BI

2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek navazuje na zastavěné území. Vzhledem k tvaru „proluky“ mezi stávající zástavbou se zde
nejedná o rozšíření zástavby do volné krajiny nebo uceleného zemědělského bloku. Pozemek je
v návaznosti na dostupnou dopravní a technickou infrastrukturu. V souladu s § 55 odst. 4 stavebního
zákona není účelné v obci vymezovat další zastavitelné plochy bydlení - v rodinných domech městské a příměstské při současném využití zastavitelných ploch z 9,4 % (k roku 7/2019).
Zastavitelná plocha by byla možná vymezit za předpokladu, že bude jako kompenzace vypuštěna
obdobná zastavitelná plocha, která bude zařazena do ploch nezastavitelných.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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Ano s podmínkou

Usnesení:
2020/ZM/04/46
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 9 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

Zastupitel P. Rechcígel nahlásil střet zájmu.
Návrh č. 10 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Modlibohov
Parcelní číslo
901/1
Druh pozemku
trvalý travní porost
Výměra pozemků
2 548 m2
Funkce dle platného ÚP Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní NSzp
Požadavek na změnu
výstavba krytého stání pro 2 auta
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek navazuje na zastavěné území. Jedná se o proluku mezi stávající zástavbou. Nejedná o
rozšíření zástavby do volné krajiny nebo uceleného zemědělského bloku. V souladu s § 55 odst. 4
stavebního zákona není účelné v obci vymezovat další zastavitelné plochy smíšené obytné –
venkovské SV při současném využití zastavitelných ploch z 9,4 % (k roku 7/2019). Zastavitelná
plocha by byla možná vymezit za předpokladu, že bude jako kompenzace vypuštěna obdobná
zastavitelná plocha, která bude zařazena do ploch nezastavitelných.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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Ano s podmínkou

Usnesení:
2020/ZM/04/47
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 10 do 2. změny Územního plánu města Český Dub s podmínkou, že bude
prověřeno umístění plochy pro parkovací stání pouze v západní části pozemku parcely č. 901/1
v k. ú. Modlibohov.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:1/Rechcígel

Návrh č. 11 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Český Dub
Parcelní číslo
1823/3
Druh pozemku
orná půda
Výměra pozemků
11 760 m2
Funkce dle platného ÚP Plochy zemědělské NZ
Požadavek na změnu
změna na zastavitelnou plochu, výstavba rodinného domu
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek nenavazuje na zastavěné území a je součástí uceleného zemědělského bloku. Jednalo by se
o rozšiřování zástavby do volné krajiny. Vzhledem k existenci stabilizované plochy výrobního areálu
není z urbanistického hlediska vhodné v jeho blízkosti navrhovat rozvojové plochy bydlení z důvodu
omezení budoucích střetů vzájemně neslučitelných činností. V souladu s § 55 odst. 4 stavebního
zákona není účelné v obci vymezovat další zastavitelné plochy smíšené obytné při současném využití
zastavitelných ploch z 9,5 % (k roku 7/2019).
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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Usnesení:
2020/ZM/04/48
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 11 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:10/ proti:3/Ponikelský, Pražák, David Rubáš zdržel se:1/Bobek

Návrh č. 12 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemků
Výměra pozemků
Funkce dle platného ÚP
Požadavek na změnu
Odpovídá funkci

Český Dub
567, 570, 572, 574/1
567, 570, 572 - zastavěná plocha a nádvoří, 574/1 - ostatní plocha
567 - 1 500 m2, 570 - 83 m2, 572 - 581 m2, 574/1 - 2 837 m2
Výroba a skladování – lehký průmysl - VL
změna na plochy smíšené obytné - městské, přestavba výroby na
byty pro seniory, parkování, služby pro obyvatele
Plochy smíšené obytné – městské - SM
18

2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Jedná se již o zastavitelné pozemky, kde bude měněno pouze funkční využití. Pro okolní plochy
bydlení a plochy smíšené obytné městské je takováto změna funkčního využití z plochy výroby
z urbanistického hlediska pozitivní.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:

ANO

Návrh usnesení:
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 12 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:3/David Rubáš, Dominik Rubáš, Pražák proti:8/ zdržel se:3/Ponikelský, Bobek,
Rechcígel
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů.
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Návrh č. 13 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemku
Výměra pozemků
Funkce dle platného ÚP
Požadavek na změnu

Český Dub
1831/10
orná půda
11 230 m2
Plochy zemědělské NZ
výstavba rodinných domů s možností stavby budov
komerčních - zemědělských (chov zvířat, skladování)
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek nenavazuje na zastavěné území a je součástí uceleného zemědělského bloku. Jednalo
by se o rozšiřování zástavby do volné krajiny. Vzhledem k existenci stabilizované plochy
výrobního areálu není z urbanistického hlediska vhodné v jeho blízkosti navrhovat rozvojové
plochy bydlení z důvodu omezení budoucích střetů vzájemně neslučitelných činností.
V souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona není účelné v obci vymezovat další zastavitelné
plochy smíšené obytné při současném využití zastavitelných ploch z 9,5 % (k roku 7/2019).
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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Usnesení:
2020/ZM/04/49
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 13 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:11/ proti:2/Bobek, Ponikelský zdržel se:1/Rechcígel
Návrh č. 14 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemku
Výměra pozemků
Funkce dle platného ÚP

Český Dub
2160/11
trvalý travní porost
834 m2
Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní
NSz
Požadavek na změnu
trvalé bydlení (pojízdná maringotka, dřevěná chata s
přístřeškem pro zvířata)
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek je v návaznosti na dostupnou dopravní a technickou infrastrukturu. Pozemek navazuje
na zastavěné území. Pozemek se nachází v plochách II. třídy ochrany ZPF, které se s ohledem
na zásady ochrany zemědělského půdního fondu mají přednostně chránit a zastavitelné plochy
mají být přednostně vymezovány mimo tuto třídu ochrany ZPF. V souladu s § 55 odst. 4
stavebního zákona není účelné v obci vymezovat další zastavitelné plochy smíšené obytné při
současném využití zastavitelných ploch z 9,5 % (k roku 7/2019). Zastavitelná plocha by byla
možná vymezit za předpokladu, že bude jako kompenzace vypuštěna obdobná zastavitelná
plocha, která bude zařazena do ploch nezastavitelných.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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Ano s podmínkou

Usnesení:
2020/ZM/04/50
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 14 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

Návrh č. 15 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Starý Dub
Parcelní číslo
371/1
Druh pozemku
orná půda
Výměra pozemků
16 597 m2
Funkce dle platného ÚP Plochy zemědělské NZ
Požadavek na změnu
výstavba seníku, výhledově bydlení
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
22

Rozšiřování plochy smíšené obytné není na pozemku vhodné. Jedná se o rozšiřování zástavby
do volné krajiny a do uceleného bloku zemědělské půdy. V souladu s § 55 odst. 4 stavebního
zákona není účelné v obci vymezovat další zastavitelné plochy smíšené obytné při současném
využití zastavitelných ploch z 9,5 % (k roku 7/2019). Výstavba zemědělské stavby (seníku) je
v platném územním plánu za splnění podmínek možná v nezastavitelných plochách
zemědělských a není potřeba měnit funkční využití.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:

NE

Návrh usnesení:
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 15 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:0/ proti:13/ zdržel se:1/Paclt
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů.
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Zastupitel P. Rechcígel nahlásil střet zájmů.
Návrh č. 16 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Český Dub
Parcelní číslo
2564, 2570
Druh pozemku
2564 - ostatní plocha, 2570 - trvalý travní porost
Výměra pozemků
2564 - 861 m2, 2570 – 6 250 m2
Funkce dle platného ÚP Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní
NSz
Požadavek na změnu
Výstavba rodinného domu
Odpovídá funkci
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek navazuje na zastavěné území. Vzhledem k tvaru „proluky“ mezi stávající zástavbou
se zde nejedná o rozšíření zástavby do volné krajiny nebo uceleného zemědělského bloku.
Pozemek je v návaznosti na dostupnou dopravní a technickou infrastrukturu. V souladu s § 55
odst. 4 stavebního zákona není účelné v obci vymezovat další zastavitelné plochy bydlení - v
rodinných domech - městské a příměstské při současném využití zastavitelných ploch z 9,4 %
(k roku 7/2019). Zastavitelná plocha by byla možná vymezit za předpokladu, že bude jako
kompenzace vypuštěna obdobná zastavitelná plocha, která bude zařazena do ploch
nezastavitelných.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:

24

Ano s podmínkou

Usnesení:
2020/ZM/04/51
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 16 do 2. změny Územního plánu města Český Dub s podmínkou, že bude
prověřeno vymezení části pozemku směrem k sousední nemovitosti s ohledem na ochranné
pásmo lesa do plochy 2000 m2.
Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:2/Rechcígel, Dominik Rubáš
Návrh č. 17a do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Český Dub
Parcelní číslo
část 3218/2
Druh pozemku
orná půda
Výměra pozemků
10 012 m2
Funkce dle platného ÚP Plochy zemědělské NZ
Požadavek na změnu
stavba rekreační chaty
Odpovídá funkci
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek nenavazuje na zastavěné území a je součástí uceleného zemědělského bloku. Jednalo
by se o rozšiřování zástavby do volné krajiny. V souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona není
účelné v obci vymezovat další zastavitelné plochy rekreace při současném využití
zastavitelných ploch z 0 % (k roku 7/2019).
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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Návrh usnesení:
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 17a do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:0/ proti:13/ zdržel se:1/Paclt
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů.
Návrh č. 17b do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemku
Výměra pozemků
Funkce dle platného ÚP
Požadavek na změnu
Odpovídá funkci

Český Dub
část 1839, část 1838
1838 - ostatní plocha, 1839 - trvalý travní porost
1838 - 1 001 m2, 1839 - 8 048 m2
1838 - Plochy zemědělské NZ; 1839 - Plochy smíšené
nezastavěného území – zemědělské, přírodní NSzp
stavba rodinného domu
Plochy smíšené obytné – venkovské SV
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2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
1839 - vlastník pozemku, 1838 - spoluvlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Jedná se o rozšiřování zástavby do volné krajiny a do uceleného bloku zemědělské půdy.
Pozemek se nachází v plochách ZPF, které se s ohledem na zásady ochrany zemědělského
půdního fondu mají chránit a zastavitelné plochy mají být přednostně vymezovány mimo
pozemky ZPF. V souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona není účelné v obci vymezovat další
zastavitelné plochy smíšené obytné při současném využití zastavitelných ploch z 9,5 % (k roku
7/219).
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:

NE

Usnesení:
2020/ZM/04/52
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 17b do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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Návrh č. 18 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemku
Výměra pozemků
Funkce dle platného ÚP
Požadavek na změnu

Modlibohov
pozemky na ploše koridoru KD1
koridor pro přeložku silnice II/278 - KD1
vypuštění koridoru přeložky silnice II/278 - KD1, vymezení
trasy pro silnici III. třídy (odbočka ze silnice č. III/2784 ve
východní části k. ú. Modlibohov západním směrem do k. ú.
Javorník u Českého Dubu a dále do k. ú. Vlčetín u Bílé)
Odpovídá funkci
koridor dopravní infrastruktury
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Koridor nedoporučujeme vypustit s ohledem na Aktualizaci Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje, které se nyní zpracovávají a vymezují koridor D23 v trase koridoru KD1.
V případě změny trasy koridoru přeložky silnice II/278 - KD1 by po vydání Aktualizaci Zásad
územního rozvoje Libereckého kraje muselo město Český Dub pořídit změnu územního plánu
a koridor přeložky vymezit zpět do původní (současně platné) trasy.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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Návrh usnesení:
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 18 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:0/ proti:12/ zdržel se:2/David Rubáš, Dominik Rubáš
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů.
Návrh č. 19a do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemku

Český Dub
1037/1, 1037/2, 1037/3, 1037/4
1037/1, 1037/3, 1037/4 – ostatní plocha, 1037/2 – zastavěná plocha a
nádvoří
Výměra pozemků
1037/1 - 1 871 m2, 1037/2 - 222 m2, 1037/3 - 147 m2, 1037/4 - 175
m2
Funkce dle platného ÚP 1037/1, 1037/2, 1037/3 - plochy občanského vybavení - veřejná
infrastruktura OV; 1037/4 - plochy dopravní infrastruktury – silniční
DS
Požadavek na změnu
výstavba bytového domu pro zaměstnance firmy a další občany
Odpovídá funkci
Plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské BI
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Jedná se o již zastavitelnou plochu občanského vybavení - veřejná infrastruktura OV a plochu
dopravní infrastruktury – silniční DS, tedy pouze o změnu funkčního využití.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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Usnesení:
2020/ZM/04/53
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 19a do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

Návrh č. 19b do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemku
Výměra pozemků
Funkce dle platného ÚP

Český Dub
1823/5 (příp. též pozemek parc. č. 1816)
1823/5 - orná půda (1816 – trvalý travní porost)
1823/5 - 8 274 m2, (1816 - 222 m2)
1823/5 - Plochy zemědělské NZ, 1816 - Plochy smíšené
nezastavěného území – zemědělské, přírodní NSz (oba pozemky se
nachází v ploše územní rezervy R1 – plochy výroby a skladování lehký průmysl VL)
Požadavek na změnu
parkoviště pro zaměstnance firmy Lukov Plast, (pozemek parc. č.
1816 – vybudování jednosměrné objízdné komunikace do areálu
firmy Lukov Plast)
Odpovídá funkci
plochy dopravní infrastruktury – silniční DS
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Jedná se o rezervní plochu pro výrobu, kdy pro území bude pozitivnější plocha dopravní
infrastruktury než další rozšiřování výroby. Vzhledem k terénním úpravám na pozemku již není
reálné zemědělské hospodaření a plocha pro parkoviště
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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Návrh usnesení:
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 19b do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:1/Rechcígel proti:9/ zdržel se:3/Paclt, Pražák, Růžičková
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů.
Návrh č. 21 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemku
Výměra pozemků
Funkce dle platného ÚP
Požadavek na změnu
Odpovídá funkci

Český Dub
1248/1
orná půda
4 497 m2
Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní
zařízení OS
Výstavba rodinných domů
Plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
BI
33

2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
Vlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Jedná se o již zastavitelnou plochu občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
OS, tedy pouze o změnu funkčního využití. Pozemek navazuje na zastavěné území. Pozemek
je v návaznosti na dostupnou dopravní a technickou infrastrukturu.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:

ANO

Návrh usnesení:
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 21 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:0/ proti:10/ zdržel se:4/Paclt, Pražák, Ponikelský, Šindelář
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů.
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Návrh č. 22 do změny územního plánu Český Dub
1. Popis změny
Katastrální území
Parcelní číslo
Druh pozemku
Výměra pozemků
Funkce dle platného ÚP

Libíč
část 269/5, 269/6
269/5 - trvalý travní porost, 269/6 - orná půda
269/5 - 3 842 m2, 269/6 - 184 m2
severozápadní část a jižní část pozemku parc. č. 269/5, pozemek
parc. č. 269/6 - plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské,
přírodní NSzp; severní a střední část pozemku parc. č. 269/5 –
plochy smíšené obytné – venkovské SV
Požadavek na změnu
stavba zahradního domku jako sklad zahradní techniky a nářadí pro
obdělávání přilehlých zemědělských a lesních pozemků
Odpovídá funkci
plochy smíšené obytné – venkovské SV
2. Prokázání právního zájmu na podání návrhu
Vlastnictví pozemku
spoluvlastník pozemku
3. Stanovisko pořizovatele
Pozemek navazuje na zastavěné území. Jedná se o doplnění stávající zástavby. Nejedná o rozšíření
zástavby do volné krajiny nebo uceleného zemědělského bloku. V souladu s § 55 odst. 4
stavebního zákona není účelné v obci vymezovat další zastavitelné plochy smíšené obytné –
venkovské SV při současném využití zastavitelných ploch z 9,4 % (k roku 7/2019). Zastavitelná
plocha by byla možná vymezit za předpokladu, že bude jako kompenzace vypuštěna obdobná
zastavitelná plocha, která bude zařazena do ploch nezastavitelných.
4. Doporučení pořizovatele ke schválení návrhu:
5. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo návrh:
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Ano s podmínkou

Usnesení:
2020/ZM/04/54
2. změna Územního plánu města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zařazení návrhu č. 22 do 2. změny Územního plánu města Český Dub.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel:/0

3. Majetkové záležitosti
a. žádost o odkoupení části pozemků p. č. 33 a p. č. 302/1, k. ú. Smržov u Českého
Dubu
Odůvodnění:
Manželé Fialovi, bytem V Luzích 1678/51, Jablonec nad Nisou požádali o odkoupení části pozemků
p. č. 33 a p. č. 302/1, k. ú. Smržov u Českého Dubu, a to dle přílohy k žádosti. Pozemky sousedí
s pozemky ve vlastnictví manželů Fialových.
Řešení, dopad:
Pozemek p. č. 33 je dle územního plánu v ploše smíšené obytné - venkovské, druh pozemku ostatní
plocha, neplodná půda. Dle cenové mapy města je pozemek v I CP, kategorie pozemku B, cena
204,80 Kč/m2.
Pozemek p. č. 302/1 je dle územního plánu v ploše určené pro dopravní infrastrukturu – silniční,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace. Dle cenové mapy města je pozemek v I CP,
kategorie pozemku B, cena 204,80 Kč/m2.
Návrh na realizaci:
Rada města dne 22. 6. 2020 neschválila zveřejnění záměru prodeje části pozemků p. č. 33 a p. č.
302/1, k. ú. Smržov u Českého Dubu.
Usnesení:
2020/ZM/04/55
Žádost o odkoupení části p.p.č. 33 a 302/1, k. ú. Smržov u Českého Dubu
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
usnesení rady města ze dne 22. 6. 2020 k prodeji části pozemků p. č. 33 a p. č. 302/1, k. ú. Smržov
u Českého Dubu, bez připomínek.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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4. Ekonomické záležitosti
a. hospodaření města Český Dub za období 1 – 3/2020
Za období 1-3/2020 město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu v
aktuálním znění ve výši 14 532 779,03 Kč, tj. 25,2 % schváleného rozpočtu, čerpání výdajů bylo
ve výši 10 661 544,89 Kč, tj. 18,5 % schváleného rozpočtu. Plnění a čerpání rozpočtu je podrobněji
specifikováno v níže uvedených tabulkách.
Plnění a čerpání rozpočtu v 1. Q. 2020 bylo ovlivněno platností Pravidel rozpočtového provizoria a
schválením rozpočtu na rok 2020 dne 02. 03. 2020.
Stav účtů k 31. 03. 2020 činil 29 436 757,29 Kč, z toho na základních běžných účtech 26 814 426,71
Kč, na běžných účtech fondů 2 622 330,58 Kč.
Stavy peněžních fondů města k 31. 03. 2020:
Fond rezervní
Fond sociální
Fond kotelny
Fond soc. pomoci v nouzi

1 087 186,05 Kč
262 876,90 Kč
1 260 762,23 Kč
2 931,04 Kč

PŘÍJMY (v Kč)
Třída

Schválený
rozpočet

Plnění

49 175 000

12 403 830

25,2

II. Nedaňové
příjmy

2 851 600

1 240 848

43,5

III. Kapitálové
příjmy

100 000

IV. Přijaté
transfery

5 500 400

I. Daňové příjmy

%

0
888 101

0
16,1

Odůvodnění plnění rozpočtu
Plnění celkových daňových příjmů (včetně poplatků
a daní) vzhledem ke schválenému rozpočtu - na 25,2
%. Z toho u Daní a poplatků na 25 % a Poplatků a
odvodů na 41 % - plnění je ovlivněno splatností poplatků
(KO, poplatky psi).
Plnění u nedaňových příjmů (příjmy z lesního hosp.,
pronájmů NP, sběr a třídění komunálního odpadu,
příjmy z pohřebnictví …) – je v souladu se schváleným
rozpočtem. Vyšší plnění je způsobeno vratkou příspěvku
ZŠ z r. 2019)
Jedná se o příjmy z prodejů pozemků – příjem nebyl
v I. Q. u prodeje pozemků realizován, bude uskutečněn
v průběhu roku.
Příjmy této skupiny příjmů jsou tvořeny pravidelným
transferem na státní správu, dále transfery od KÚ LK pro
příspěvkové organizace - město pak převádí
příspěvkovým organizacím a dotacemi ze st. rozpočtu na
akce schválené a přidělené pro rok 2020.

VÝDAJE (v Kč)
Členění dle
rozpočtu
Zemědělství a
lesní hospodářství
Průmyslová a
ostatní odvětví –
dopravní
obslužnost

Schválený
rozpočet
250 000
250 000

Plnění

%

Odůvodnění čerpání rozpočtu

30 979

12,4

Čerpání probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.

61 920

24,8

Příspěvek na dopravní obslužnost pro Liberecký kraj,
čerpáno pravidelně ve čtvrtletních splátkách, zajištěno
smluvně.
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Služby pro
obyvatelstvo
(zpravodaj,
příspěvky PO,
nebytové
hospodářství,
běžná údržba
města, zeleň,
odpady....)

29 200 000

6 122 104

21,0

Čerpání výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem.

Sociální věci a
politika
zaměstnanosti

4 170 000

420 678

10,1

Požární ochrana

1 000 0000

113 397

11,3

Čerpání výdajů u střediska Pečovatelská služba – příspěvek
na provoz ve výši 1/12. Dotace pro Pečovatelskou službu
od MPSV - po obdržení na účet města bude dotace
převedena na účet Pečovatelské služby.
Čerpání výdajů za I. čtvrt. je ovlivněno rozpočtovým
provizoriem.

Všeobecná
veřejná správa a
služby

13 380 000

3 461 305

25,9

Čerpání nákladů jednotlivých středisek této skupiny
probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. Do této
skupiny patří činnost zastupitelstva, činnost místní správy,
pojištění majetku obce, úroky z úvěrů atd.
Běžné a Investiční akce budou čerpány dle schváleného
rozpočtu dle fakturace tak, jak vyplývá z uzavřených smluv
a objednávek. Rozpočet v této kapitole bude v průběhu
roku upravován vzhledem k vývoji daňových příjmů.

Investice, opravy,
9 377 000
451 164
4,8
projekty,
rozvojové
dokumenty,
spoluúčasti k
dotacím
Příloha 1: Tabulka hospodaření za období leden až březen 2020

Celkové krátkodobé pohledávky z činnosti města (č. účtu 311 a 315) jsou k 31. 03. 2020 ve výši
1 300,7 tis. Kč. Z toho – neuhrazené vydané faktury ve výši 12,1 Kč, neuhrazené poplatky za
komunální odpad ve výši 1 085,3 tis. Kč, neuhrazené nájemné min. let ve výši 123,9 Kč, pronájem
pozemků ve výši 30,0 Kč, neuhrazené poplatky za přestupky, pokuty, odnětí zemědělské půdy,
poplatky ze psů v celkové výši 49,4 tis. Kč.
Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též se řeší ve spolupráci s AK.
Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-3/2020:
Hospodaření střediska bytového hospodářství se řídí schváleným rozpočtem. Rozpočet byl dne
02.03.2020 schválen usnesením zastupitelstva města č. 2020/ZM/02/11. Výdaje (náklady) vzhledem
ke schválenému rozpočtu byly čerpány ve výši 191,6 tis. Kč tj. 8,5 % schváleného rozpočtu. Nižší
čerpání výdajů (nákladů) je ovlivněno započetím prací až po schválení rozpočtu začátkem března
2020. Příjmy (výnosy) plněny ve výši 651,4 tis. Kč tj. 26,1 % schváleného rozpočtu a jsou tvořeny
příjmy z nájemného bytů, ostatními finančními výnosy z minulých let a bankovními úroky. Výsledek
hospodaření (výnosy – náklady) k 31. 3. 2020 je zisk ve výši 459 820 Kč.
Dluh na nájemném a službách činil k 31. 3. 2020 částku ve výši 132 534 Kč, z toho zažalované
pohledávky činí 89 645 Kč, pohledávky vymáhané dle splátkových kalendářů činí
5 602 Kč a průběžné pohledávky, kdy dochází k opožděným platbám ve výši jednoho či dvou nájmů
jsou ve výši 37 287 Kč (částka je ovlivněna Opatřením v době nouzového stavu, kdy byl uzavřen MÚ
a nebyly přijímány hotovostní platby), ostatní pohledávky (v dědickém řízení) činí 14 082 Kč.
Pohledávky za dlužným nájemným jsou sledovány měsíčně. Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí
pro vymáhání pohledávek a též se řeší ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr. Šoljak.
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Náklady (v Kč) 1-3/2020
Materiál + energie

Účet
501.0100

Výměny zařizovacích předmětů

511.0101

Opravy zařizovacích předmětů

511.0102

Opravy a udržování - domy

511.0103

Opravy a udržování - byty

511.0104

Revize

Čerpání 1-3/2020 v Kč

Rozpočet 2020
179 000

17 209

1 700 000

131 062

511.0105

20 000

6 560

Ostatní služby (náklady stř. BH)

518.0100

150 000

35 746

Právní služby

518.0102

5 000

0

Služby pošt - SIPO

518.0103

Mzdové náklady vč. soc. a zdrav. poj.
CELKEM NÁKLADY*

521.0100

5 000
201 000
2 260 000

1 053
0
191 620

Rozpočet 2020
2 500 000
0
2 500 000

Plnění 1-3/2020 v Kč
633 613
17 558
269
651 439

Výsledek hospodaření (V-N)

540 000

459 820

Splátka a úrok z úvěru (převod do RO města)

540 000

0

0

459 820

VÝNOSY (v Kč) 1-3/2020
Nájemné *
Ostatní finanční výnosy
Úroky a penále

Účet
603.0100
649.0100
662.0100

CELKEM VÝNOSY

Výsledek hospodaření (V – N – splátka
úvěru)
bez služeb*

Návrh na realizaci:
Projednat a odsouhlasit tento materiál na jednání rady města a doporučit zastupitelstvu města vzít
Zprávu o hospodaření města Český Dub za období 1-3/2020 na vědomí bez připomínek.
Odešel M. Bobek, M. Ponikelský a David Rubáš - přítomno 11 zastupitelů.
Přišel M. Bobek a David Rubáš – přítomno 13 zastupitelů.
Usnesení:
2020/ZM/04/56
Hospodaření města Český Dub za období 1-3/2020
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření města Český Dub za období 1-3/2020 bez připomínek.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/
Přišel M. Ponikelský – přítomno 14 zastupitelů.
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5. Rozhodnutí o zařazení územní působnosti Místní akční skupiny Podještědí, z. s.
Zastupitel P. Rechcígel nahlásil střet zájmů.
Na základě žádosti MAS Podještědí, z. s. zastoupené Bc. J. Švehlovou vyjadřuje město Český Dub
souhlas se zařazením území města do územní působnosti Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje SCLLD MAS Podještědí, z. s. Obce mohou být součástí vždy jen jedné územní působnosti
místní akční skupiny.
Usnesení:
2020/ZM/04/57
Územní působnost MAS 2021-2027
Zastupitelstvo města po projednání žádosti MUCD 1218/2020
schvaluje
zařazení území města Český Dub do územní působnosti Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje SCLLD MAS Podještědí, z. s.
Hlasování: pro:14/proti:0/zdržel se:0/

6. Individuální výstavba na Zhůrách – záměr prodeje pozemků
Rekapitulace průběhu přípravy lokality Na Zhůrách pro individuální bytovou výstavbu:
• záměr připravit pro výstavbu dále popisované pozemky schválilo zastupitelstvo města Český
Dub svým usnesením č. 2016/ZM/03/35 ze dne 19. 4. 2016.
• pololetí 2017 - webová a facebooková kampaň
 www.bydleniceskydub.cz,
 https://www.facebook.com/bydleniceskydub/
• 05-06/2017 - dvě komentované prohlídky lokality - účast 22 zájemců
• realizace průzkumu zájmu - šetření poptávky
• 06/2017 - prezentace postupu projektu na jednání zastupitelstva města Český Dub, vč.
prezentace průběžných výsledků vyhodnocení průzkumu zájmu - šetření poptávky
(27.6.2017)
• 07-08/2017 - sběr a konzultace informací:
 ke změně územního plánu
 k časové a finanční náročnosti projektové přípravy zasíťování pozemků
• 09-10/2017 příprava a analýza prodejních variant
• 09-10/2017 zpracování právních stanovisek k prodejním variantám
• 09-10/2017 - příprava návrhů smluvních dokumentů a právního zajištění prodejů
v jednotlivých variantách
• 11/2017 - projednání navržených prodejních variant v pracovní skupině zastupitelstva města
(13. 11. 2017)
• 11-12/2017 - finalizace návrhů prodejních variant (celkem 5), zpracování dotazníku pro
členy ZM
• 13. 2. 2018 jednání zastupitelstva města, 27. 3. 2018 pracovní schůzka zastupitelů rekapitulace postupových kroků a návrhu pokračování realizace projektu
• průběžné projednávání projektu s užším vedením města (9 jednání), rozhodnutí zadání
projektové dokumentace po volbách v 10/2018 (v rozpočtu na rok 2018 výdaj na PD Na
Zhůrách nebyl)
• 11. 2. 2019 schválení rozpočtu na rok 2019, v pol. Investiční akce schválen výdaj na PD Na
Zhůrách
• 03-04/2019 vyhlášení výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
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04/2019 - uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem projektové dokumentace na infrastrukturu
v lokalitě Na Zhůrách (usnesení Rady města č. 2019/RM/07/87 ze dne 15. 4. 2019)
od 04/2019 probíhá zpracování projektové dokumentace
11/2019 - písemná zpráva pro členy Zastupitelstva města - rekapitulace postupu přípravy
pozemků, návrh na projednání a přijetí rozhodnutí o zahájení realizace přípravy prodeje
18. 11. 2019 - pracovní schůzka zastupitelů města - finální komparace všech reálných
prodejních variant, individuální zdůvodnění každé varianty (právní, finanční, procesní a
organizační stránka), byly identifikovány 2 možné varianty řešení a doporučeno obě
varianty ještě jednou precizovat
02/2020 - předložení písemné informace zastupitelům města - rozpracování dvou prodejních
variant lokality Na Zhůrách, s předpokladem projednání a rozhodnutí v období 03-04/2020
- pozdrženo krizovou situací a posunuto na 06/2020
Na pracovní schůzce dne 16. 6. 2020 bylo konstatováno, že výchozí materiály budou
doplněny,
neboť
počítají
s
ekonomickými
hodnotami
zpracovanými
již
v roce 2017 při přípravě prvních variantních řešení prodeje pozemků. Budou zpřesněné dle
aktuálních tržních parametrů a revidovaných odhadů zpracovatelů projektové dokumentace
s ohledem na nepřehlednou situaci z hlediska plnění rozpočtových příjmů města
ze strany ČR ve vazbě na ekonomické následky koronavirové krize a s tím související
potenciální negativní dopady do rozvojových možností města.

Usnesení:
2020/ZM/04/58
Individuální výstavba Na Zhůrách – záměr prodeje pozemků
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
informaci starosty o pracovní schůzce zastupitelů dne 16. 6. 2020
ukládá
radě města a finančnímu výboru předložit písemné stanovisko pro finální rozhodnutí ZM o postupu
řešení lokality „Na Zhůrách“
T: do 15. 10. 2020
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
7. Různé
- termíny konání veřejných zasedání Zastupitelstva města Český Dub do konce r. 2020:
úterý 22. září, 3. listopadu a 15. prosince vždy od 17 hodin v České besedě
Zasedání bylo ukončeno v 19:45 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 22. 06. 2020
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