Zápis č. 6/2020
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 15. 12. 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, Tomáš Pražák, Martin Ponikelský, Pavel
Rechcígel, David Rubáš, Dominik Rubáš, Martina Růžičková, Jaroslava Vaňková
Občané pro Českodubsko:
Martin Bobek, Aleš Kabátek, Zdeněk Paclt
Nepřítomni:
Michael Šindelář
Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 14 zastupitelů, což je nadpoloviční většina
členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.
Před projednáním bodu 7 nahlásili střet zájmů Oldřich Laufke a Jaroslava Vaňková.
Určení zapisovatelky
Starosta města určil zapisovatelku p. Janu Sadeckou.
Ověřovatelé zápisu
Starosta města určil tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub:
- David Rubáš
- Jaroslava Vaňková
Volba členů návrhové komise
Starosta města navrhl složení návrhové komise. Nikdo neměl jiný návrh.
Usnesení:
2020/ZM/06/78
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Tomáš Pražák
- Ondřej Fila
- Aleš Kabátek
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

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.
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Usnesení:
2020/ZM/06/79
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
program jednání:
1.
Kontrola plnění usnesení
2.
Program rozvoje města Český Dub na období 2021-2027
3.
Plán rozvoje sportu ve městě Český Dub na období 2021-2025
4.
Ekonomické záležitosti
a) Hospodaření města Český Dub za období 1 – 9/2020
b) Rozpočet 2020 - 4. změna
c) Střednědobý výhled rozpočtu města Český Dub na období 2021 - 2025
d) Návrh rozpočtu na rok 2021
e) Rozpočtové provizorium města Český Dub na rok 2021, pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2021
f) Rozpočtová pravidla města Český Dub na rok 2021
5.
Majetkové záležitosti
a) Směnná smlouva na p. p. č. 392 v k. ú. Starý Dub, ve vlastnictví města Český Dub a
p. p. č. 5/1 v k. ú. Starý Dub, ve vlastnictví na straně druhé
b) Neschválené záměry - záměr prodeje části pozemku p. č. 2161/1, k. ú. Český Dub,
záměr prodeje pozemků p. č. 155/5 a p. č. 191/3, k. ú. Libíč
6.
Obecně závazné vyhlášky
a) OZV č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním
odpadem nepodnikajících fyzických osob na území města Český Dub
b) OZV č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu
7.
Pracovní dohody neuvolněných členů zastupitelstva
8.
Různé
a) Podání žádostí o dotace na akce: „Město Český Dub – rekonstrukce místních
komunikací v začleněných obcích“, „Oprava fasády společenského domu
Modlibohov“ a “Vybudování multifunkčního sportoviště na asfaltovém hřišti“
b) Návrh studie řešení prostranství pod hřbitovem
c) Zpráva o rekonstrukci centrální plynové kotelny VS1
d) Dar města – požár rodinného domu Libíč
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
Mgr. Martina Růžičková přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze dne
22. 09. 2020.
1.

Kontrola plnění usnesení

Usnesení:
2020/ZM/06/80
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 22. 09. 2020, bez připomínek.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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2.

Program rozvoje města Český Dub na období 2021-2027

Program rozvoje města Český Dub na období 2021 – 2027 je zásadní dokument našeho města a je
od roku 2007 náš třetí. Smysluplně rozvíjet město potřebuje delší čas než jedno volební období, bez
zmapování současného stavu, označení problémů a jasně stanovených priorit se neobejde žádná
firma, natož pak obce a města. Od roku 2007 v pravidelných sedmiletých cyklech sestavujeme Plány
rozvoje města, které jsou výsledkem diskusí zastupitelů a veřejnosti. Tyto koncepční dokumenty
jsou vždy výsledkem mnoha kompromisů, které všichni společně činíme v zájmu systematického
rozvoje města a začleněných obcí. Jen díky tomuto způsobu práce, kdy se snažíme město rozvíjet
v souvislostech, se nám daří udržet partnerskou diskusi v zastupitelstvu a realizovat zásadní změny
ve městě. Poděkování si zaslouží zastupitelé, odborníci a občané, kteří se do projednávání
zapojili a nesli „svou kůži na trh“. Od schváleného znění se odvinou postupné realizační kroky,
které budou naprogramované v operativních (ročních) plánech. Dokument Program rozvoje města
Český Dub na období 2021 - 2027 je k projednání v zastupitelstvu města předložen jako celek. Bude
tedy i jako celek schvalován. V rámci diskuse bude možné předkládat konkrétní pozměňovací
návrhy. O předložených pozměňovacích návrzích se bude hlasovat přednostně (v pořadí, v jakém
byly členy zastupitelstva města předloženy). Po všech dílčích hlasováních o jednotlivých
pozměňovacích návrzích přistoupí zastupitelstvo města k hlasování o komplexním návrhu Programu
rozvoje města ve znění schválených pozměňovacích návrhů.
Zpracovatel PRM 2021 – 2027: Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Ing. Petr Ponikelský prezentoval tvorbu a obsah dokumentu Programu rozvoje města na období
2021-2027.
Usnesení:
2020/ZM/06/81
Program rozvoje města na období 2021-2027
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Program rozvoje města Český Dub na období 2021-2027.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
3.

Plán rozvoje sportu ve městě Český Dub na období 2021-2025

Zpracování Plánu rozvoje sportu vychází z platného znění zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, dílčího metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
s podpůrným využitím metodiky zpracování programu rozvoje obce (www.obcepro.cz) Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
Plán rozvoje sportu slouží ke zmapování stávající situace v oblasti sportování v obci (sportovní
infrastruktura, sportovní organizace, školy a školská zařízení, organizované / neorganizované
formy sportování, podmínky pro sportování, společenská východiska, apod.) a k navržení opatření a
aktivit pro další rozvoj sportovních aktivit a činností. Plán rozvoje sportu vytvoří efektivní
koncepční systém rozvoje obce v této oblasti.
Plán rozvoje sportu je povinná podmínka pro podávání žádostí o dotace MMR a MŠMT.
Zpracovatel PRS 2021 -2025: Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Ing. Petr Ponikelský prezentoval tvorbu a obsah dokumentu Plán rozvoje sportu ve městě Český
Dub na období 2021-2025.
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Před hlasování proběhla diskuze zastupitelů. M. Bobek navrhl úpravu na kartě A02.1 Revitalizace
areálu hřiště „Asfalťák“ – aktualizovat náklady na realizaci na částku na 8 mil. Kč, které vycházejí
již z projektové dokumentace v žádosti o dotaci na MMR.
Usnesení:
2020/ZM/06/82
Plán rozvoje sportu na období 2021-2025 – aktualizace
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
aktualizaci Plánu rozvoje sportu města Český Dub na období 2021-2025 na kartě A02.1 Revitalizace areálu hřiště „Asfalťák“(S003) - Odhad nákladů: realizace: 8.000.000,-- Kč / investice.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
Usnesení:
2020/ZM/06/83
Plán rozvoje sportu ve městě Český Dub na období 2021-2025
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Plán rozvoje sportu města Český Dub na období 2021-2025.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

4.

Ekonomické záležitosti
a) Hospodaření města Český Dub za období 1 – 9/2020

Komentář - rozpočet města v období 1-9/2020
Za období 1-9/2020 město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu v
aktuálním znění ve výši 46 535 968,40 Kč, tj. 78,0 % schváleného rozpočtu, čerpání výdajů bylo ve
výši 40 863 613,40 Kč, tj. 61,2 % schváleného rozpočtu. Plnění a čerpání rozpočtu je podrobněji
specifikováno v níže uvedených tabulkách.
Plnění a čerpání rozpočtu k 30. 9. 2020 je ovlivněno pandemií coronaviru 19. Stav příjmů sdílených
daní vykazuje k 30. 9. 2020 výši 35 mil. Kč, v porovnání s rokem 2019 je to o 2 mil. méně. Výpadek
v příjmu sdílených daní v 1. pololetí. 2020 byl kompenzován nevratným finančním bonusem od MF
ve výši 3 526 250 Kč.
Stav účtů k 30. 09. 2020 činil 29 709 412,70 Kč, z toho na základních běžných účtech 27 308 507,86
Kč, na běžných účtech fondů 2 400 904,84 Kč.
Stavy peněžních fondů města k 30. 09. 2020:
Fond rezervní
Fond sociální
Fond kotelny
Fond soc. pomoci v nouzi
Třída
I. Daňové příjmy

1 087 186,05 Kč
192 321,90 Kč
1 118 465,85 Kč
2 931,04 Kč

PŘÍJMY (v Kč)

Schválený
rozpočet

Plnění

48 028 710

34 971 806

%
72,8
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Odůvodnění plnění rozpočtu
Plnění celkových daňových příjmů (včetně poplatků
a odvodů) vzhledem ke schválenému rozpočtu
vybraných činností a služeb na 72,8 %. Plnění daní je na
71,6 % a plnění Poplatků a odvodů na 98 %. Plnění je
ovlivněno nižšími příjmy ze sdílených daní v důsledku

II. Nedaňové
příjmy

3 001 600

III. Kapitálové
příjmy
IV. Přijaté
transfery

300 000

Členění dle
rozpočtu
Zemědělství a
lesní hospodářství
Průmyslová a
ostatní odvětví –
dopravní
obslužnost
Služby pro
obyvatelstvo
(zpravodaj,
příspěvky PO,
nebytové
hospodářství,
běžná údržba
města, zeleň,
odpady....)

8 324 946

Schválený
rozpočet
280 000

covidu 19.
Plnění u nedaňových příjmů (příjmy z lesního hosp.,
pronájmů NP, sběr a třídění komunálního odpadu,
příjmy z pohřebnictví …) – je v souladu se schváleným
rozpočtem.

2 585 657

86,1

300 590

100,2

Jedná se především o příjmy z prodejů pozemků.

8 677 916

104,2

Příjmy této skupiny příjmů jsou tvořeny pravidelným
transferem na státní správu, dále transfery od KÚ LK pro
příspěvkové organizace (město převádí příspěvkovým
organizacím) a dotacemi ze st. rozpočtu na akce
schválené a přidělené pro rok 2020. Výše příjmů u této
skupiny je ovlivněna nevratným finančním bonusem od
MF ve výši 3 526 250 Kč.

VÝDAJE (v Kč)
Plnění

%

Odůvodnění čerpání rozpočtu

158 859

56,7

Čerpání výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem.

250 000

185 760

74,0

Příspěvek na dopravní obslužnost pro Liberecký kraj,
čerpáno pravidelně ve čtvrtletních splátkách, zajištěno
smluvně.

29 786 130

19 796 930

66,3

Čerpání výdajů je v některých položkách např. drobný
majetek, nákup materiálu, služby školení nižší než
rozpočtované, je to způsobeno nouzovým stavem a situací
kolem covidu 19. Ostatní položky výdajů (služby, revize,
servis) jsou v souladu se schváleným rozpočtem.

Sociální věci a
politika
zaměstnanosti

4 384 880

3 689 905

84,2

Požární ochrana

1 000 0000

435 419

43,5

Všeobecná
veřejná správa a
služby

13 813 106

9 630 883

69,7

Čerpání výdajů u střediska Pečovatelská služba – příspěvek
na provoz ve výši 1/12 měsíčně. Dotace pro Pečovatelskou
službu od MPSV ve výši 1 670 tis. - po obdržení na účet
města je dotace převedena na účet Pečovatelské služby.
Mimořádný transfer pro PS v rámci zajištění soc, služeb
covid 19 od MPSV.
Čerpání výdajů je ovlivněno nečerpáním v pol. Prádlo,
oděv, obuv - rozpočet 240 tis. Kč). Čerpání u ost. položek
probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.
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 jsou čerpány dle schváleného
rozpočtu dle fakturace tak, jak vyplývá z uzavřených smluv
a objednávek. Rozpočet v této kapitole je v průběhu roku
upravován vzhledem k vývoji daňových příjmů. Do
rozpočtu byla zařazena původně neplánovaná investice ve
výši 6 100 000 Kč – rekonstrukce plynové kotelny.

Investice, opravy, 17 210 000
7 027 778 40,8
projekty,
rozvojové
dokumenty,
spoluúčasti k
dotacím
Příloha 1: Tabulka hospodaření za období leden až září 2020
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Celkové krátkodobé pohledávky z činnosti města (č. účtu 311 a 315) jsou k 30. 09. 2020 ve výši
459,5 tis. Kč (k 30. 6. 2020 - 729,3 tis. Kč). Z toho – neuhrazené vydané faktury ve výši 49,5 tis. Kč,
neuhrazené poplatky za komunální odpad ve výši 228,8 tis. Kč, neuhrazené nájemné min. let ve výši
124,1 tis. Kč, pronájem pozemků ve výši 40,1 tis Kč, neuhrazené poplatky za přestupky, pokuty,
odnětí zemědělské půdy, poplatky ze psů v celkové výši 17,1 tis. Kč.
Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též se řeší ve spolupráci s AK.
Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-9/2020:
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 992 677 Kč 43,9 % schváleného rozpočtu.
Nižší čerpání výdajů (nákladů) je ovlivněno započetím prací až po schválení rozpočtu začátkem
března 2020. Příjmy (výnosy) plněny ve výši 1 938 931 Kč tj. 77,6 % schváleného rozpočtu a jsou
tvořeny příjmy z nájemného bytů, ostatními finančními výnosy z minulých let a bankovními úroky.
Výsledek hospodaření (výnosy – náklady) k 30. 9. 2020 je zisk ve výši 946 254 Kč.
Dluh na nájemném a službách činil k 30. 9. 2020 částku ve výši 137 611 Kč (k 31. 6. 2020 –
120 643 Kč), z toho zažalované pohledávky činí 87 445 Kč, pohledávky vymáhané dle splátkových
kalendářů činí 5 502 Kč a průběžné pohledávky, kdy dochází k opožděným platbám ve výši jednoho
či dvou nájmů jsou ve výši 44 664 Kč (dlužná částka je ovlivněna Opatřením v době nouzového
stavu, kdy byl uzavřen MěÚ a nebyly přijímány hotovostní platby), ostatní pohledávky (v dědickém
řízení) činí 0 Kč. Pohledávky za dlužným nájemným jsou sledovány měsíčně. Vymáhání pohledávek
se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též se řeší ve spolupráci s AK.
Náklady (v Kč) 1-9//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

Rozpočet 2020

Čerpání 1-9/2020 v Kč

179 000

92 798

1 700 000

628 621

511.0105

20 000

11 459

Ostatní služby (náklady stř. BH)

518.0100

150 000

135 936

Právní služby

518.0102

5 000

0

Služby pošt - SIPO

518.0103

Mzdové náklady vč. soc. a zdrav. poj.
Opravné položky (dlužné nájemné)
Náklady z vyřazených pohledávek
CELKEM NÁKLADY*

521.0100

5 000
201 000
0
0
2 260 000

3 139
112 392
-2 200
10 533
992 677

Rozpočet 2020
2 500 000
0
2 500 000

Plnění 1-9/2020 v Kč
1 934 000
3 993
938
1 938 931

240 000

946 254

Splátka a úrok z úvěru (převod do RO města)

- 540 000

0

(V – N – splátka úvěru
bez služeb*

-300 000

946 254

VÝNOSY (v Kč) 1-9/2020
Nájemné *
Ostatní finanční výnosy
Úroky a penále

Účet
603.0100
649.0100
662.0100

CELKEM VÝNOSY
Výsledek hospodaření (V-N)
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Návrh na realizaci:
Rada města projednala a odsouhlasila tento materiál na svém jednání dne 04. 11. 2020 a
doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu o hospodaření města Český Dub za období
1 - 9/2020 na vědomí bez připomínek.
Usnesení:
2020/ZM/06/84
Hospodaření města Český Dub za období 1-9/2020
zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
Zprávu o hospodaření města Český Dub za období 1-9/2020 bez připomínek.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
b) Rozpočet 2020 - 4. změna
Upřesnění rozpočtu podle skutečností, příp. dle známých předpokladů.
Projednáno:
v radě města dne 2. 12. 2020 s doporučením ke schválení v zastupitelstvu města.
Příjmy

Kompenzační bonus daňových příjmů
Výpadek daňových příjmů
Dotace – sčítání lidu 2011
Příspěvek na výkon sociální práce
Posílení střediska správa o příspěvek a dotaci
Pečovatelská služba – dotace
Dotace příspěvku na pečovatelskou službu
Příspěvek na kůrovcovou kalamitu 2019

Výdaje

3 256 250
- 3 256 250
11 270
15 591
26 861
40 860
40 680
53 184

Příspěvek na lesy
Dotace pro JSDH – zásahy, vybavení
Dotace – Chodník Masarykova - zpřesnění

79 520
35 972
- 12 812,41

Sběrný dvůr
Pozemky - GP
Platba DPH

50 000
50 000
- 100 000

Příjmy po změně
Výdaje po změně
Financování

60 191 607,99
69 921 237,00
9 729 629,01

Usnesení:
2020/ZM/06/85
Rozpočet 2020 – 4. změna
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
4. změnu rozpočtu na rok 2020, rozpočtová opatření č. 27 - 40., dle přílohy.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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c) Střednědobý výhled rozpočtu města Český Dub na období 2021 – 2025
Rada města projednala Střednědobý výhled rozpočtu města Český Dub na období 2021 – 2025 na
svém jednání dne 18. 11. 2020 a usn. č. 2020/RM/31/310 doporučuje zastupitelstvu města jeho
schválení.
Střednědobý výhled rozpočtu se podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vytváří na období dvou až pěti let následujících po roce, na
který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje minimálně souhrnné základní údaje o příjmech a
výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovatelných záměrů (§ 3 zákona).
Pro střednědobý výhled rozpočtu je výchozím rok 2021 a je koncipován od roku 2021 do roku 2025
(na 5 let). V předloženém výhledu jsou zohledněny rostoucí finanční rizika jako je stagnace
ekonomiky z důvodu očekávaných dopadů COVIDU-19, což se promítá především do daňových
příjmů.
Podkladem pro zpracování byla:
a) Finanční analýza a rating vč. střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021- 2025
(zpracovatel Ing. Luděk Tesař, spol. CITYFINANCE - Specialista na samosprávy, města,
městyse, obce, kraje a státní správu).
b) Zhodnocení hospodaření za uplynulá období včetně výhledu rozpočtu na období 2021- 2025
(spol. ČS, a.s. - úvěrující banka města).
Město při sestavování střednědobého výhledu rozpočtu vycházelo z výše uvedených podkladů,
v kterých nedošlo ještě zcela k zohlednění výše dopadů opatření způsobených I. a II. vlnou nemoci
COVID-19, které rozpočty příjmů města v příštích letech mohou významně ovlivnit. V předloženém
výhledu jsou zapracovány dosavadní známé skutečnosti a předpoklady, které ovlivnily v roce 2020 a
ovlivní v dalších letech příjmy, např. propad sdílených daní proti roku 2019 a 2020 – především
daně z příjmu fyzických osob ze „závislé činnosti“ a snížení inkasa z DPH. Stále ještě není
rozhodnuto o příp. snížení daně z příjmu fyzických osob tzv. “superhrubé“ mzdy a navýšení slevy
na poplatníka, které by výrazně ovlivnily příjmy města, pokud by nedošlo ke kompenzaci výpadku
těchto příjmů.
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů byl dne 24. 11. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Český Dub na období 2021 –
2025 zveřejněn na úřední desce města a internetových stránkách města.
Střednědobý výhled rozpočtu –
informace podle zákona č. 250/2000 Sb.
Údaj
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM (bez oprav a
investic)
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Dlouhodobé závazky (úvěry)
Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až
471)
Zbývá na cíle, včetně reprodukce
majetku, po úhradě přijatých
závazků (bez rezerv, přijatých úvěrů,
investičních dotací a kapitálových
příjmů) - zbývá na investice a opravy
Předpoklad rezervy na běžných
účtech k 31.12.2020

tis.Kč

2021
výhled
53 000

2022
výhled
57 000

2023
výhled
60 000

2024
výhled
60 000

2025
výhled
60 000

48 000

50 000

51 000

52 000

53 000

5 000
33 300

7 000
30 200

9 000
27 100

8 000
24 000

7 000
20 900

2 213

2 213

2 213

2 213

2 213

1 900

3 900

5 900

4 900

3 900

14 000
8

* finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů (Vypočte se = provozní saldo
- splátky dluhů + opravy)
Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách samosprávy a je k
dispozici v listinné podobě k nahlédnutí na úřadě samosprávy.

Finanční výbor bez připomínek.
Usnesení:
2020/ZM/06/86
Střednědobý výhled rozpočtu města Český Dub na období 2021 - 2025
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu města Český Dub na období 2021 – 2025.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:1/Z. Paclt
d) Návrh rozpočtu na rok 2021
Projednáno:
Rada města projednala informaci k návrhu rozpočtu na rok 2021 na svém jednání dne 18. 11. 2020
a doporučila k předložení zastupitelstvu města.
Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2021 - REKAPITULACE
PŘÍJMY vč. financování
VÝDAJE vč. financování

65 300 000 Kč

SALDO (příjmy - výdaje)

0 Kč

PŘEBYTEK (+), SCHODEK (-)

0 Kč

65 300 000 Kč

Usnesení:
2020/ZM/06/87
Informace k rozpočtu města na rok 2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
písemnou informaci k návrhu rozpočtu na rok 2021 v rozsahu důvodové zprávy.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
e) Rozpočtové provizorium města Český Dub na rok 2021, pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2021
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 2021 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 dne 18. 11. 2020 s doporučením ke schválení zastupitelstvu města.
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Usnesení:
2020/ZM/06/88
Rozpočtové provizorium, Pravidla rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočtové provizorium města Český Dub na rok 2021 do doby schválení rozpočtu na rok 2021
schvaluje
dle důvodové zprávy Pravidla rozpočtového provizoria města Český Dub na rok 2021.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

f)

Rozpočtová pravidla města Český Dub na rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje:
1. celkové příjmy města a jejich změny
2. celkové výdaje města a jejich změny
3. financování a jeho změny
4. změny závazných ukazatelů, ve kterých byl rozpočet schválen (změna závazného ukazatele
rozpočtu se neprovádí v případě, že ZU nebude překročen o více než 3 %).
Rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem
města:
1. přijetí transferů (dotací, příspěvků) ze státního rozpočtu i rozpočtu Kraje do maximální
výše 300 000 Kč za podmínky, že není nutno navyšovat rozpočet výdajů na spoluúčast
města (výdaje budou navýšeny maximálně do té výše, o niž bude současně navýšena
příjmová stránka rozpočtu díky přidělenému transferu)
2. přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými středisky beze změny závazných ukazatelů
3. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených kontrolních orgánů a dohledů do výše
10 000 Kč
4. úhrady výdajů, u nichž včasné provedení úhrady je vázáno penalizací, a dopady těchto
penalizací přesahují rizika z neoprávněné úhrady
5. úhrady výdajů nad rámec schváleného rozpočtu na zajištění provozu do výše
100 000 Kč (netýká se mzdových nákladů).
Starosta města je oprávněn povolit čerpání výdaje před schválením rozpočtové změny
zastupitelstvem:
1. nutný výdaj k zajištění chodu úřadu, k odstranění havarijního stavu, stavu nouze.
Vedoucí odboru ekonomiky je oprávněn:
1. povolit čerpání prostředků nad rámec rozpočtu správce rozpočtových prostředků do
schválení rozpočtové změny zastupitelstvem v případě navýšení příjmů a výdajů ve stejné
výši u účelových dotací a navýšení příjmů a výdajů pro proúčtování daně z příjmů
právnických osob za obec
2. provést tato rozpočtová opatření – změny položek a paragrafů v souladu se změnou
předpisů a dále po předchozí dohodě s jednotlivými správci provádět přesuny mezi
položkami v rámci středisek při zachování jejich celkového rozpočtu a jen do výše
závazných ukazatelů schválených zastupitelstvem města, seznam rozpočtových opatření
předloží radě města vždy zároveň se zprávou o hospodaření města za jednotlivá čtvrtletí.
3. provádění oprav mezi investičními a neinvestičními položkami za podmínky zachování výše
a účelu výdaje.
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Návrh na realizaci:
Rada města projednala tento materiál na svém jednání dne 18. 11. 2020 a doporučuje
zastupitelstvu města Rozpočtová pravidla města Český Dub na rok 2021 ke schválení.
Usnesení:
2020/ZM/06/89
Rozpočtová pravidla města Český Dub na rok 2021
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Rozpočtová pravidla města Český Dub na rok 2021.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

5.

Majetkové záležitosti
a) Směnná smlouva na p. p. č. 392 v k. ú. Starý Dub, ve vlastnictví města Český
Dub a p. p. č. 5/1 v k. ú. Starý Dub, ve vlastnictví na straně druhé

Směna částí pozemku p. č. 5/1, k. ú. Starý Dub ve vlastnictví
, bytem
,
za části pozemku p. č. 392, k. ú. Starý Dub ve vlastnictví města Český Dub.
Řešení, dopad:
Pozemek p. č. 5/1, k. ú. Starý Dub o výměře 1879 m2 je dle územního plánu v ploše smíšené obytné venkovské, druh pozemku zahrada. Dle cenové mapy města je pozemek v I CP, kategorie pozemku
B, cena 204,80 Kč/m2. Na základě geometrického plánu č. 199-58/2020 byl oddělen pozemek p. č.
5/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 a pozemek p. č. 5/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 4 m2.
Pozemek p. č. 392, k. ú. Starý Dub o výměře 4934 m2 je dle územního plánu v ploše dopravní
infrastruktura – silniční, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace. Dle cenové mapy města
je pozemek v I CP, kategorie pozemku B, cena 204,80 Kč/m2. Na základě geometrického plánu č.
199-58/2020 byl oddělen pozemek p. č. 392/2, zahrada o výměře 39 m2 a pozemek p. č. 392/3,
zahrada o výměře 2 m2. Směna oddělených pozemků p. č. 5/3, k. ú. Starý Dub o výměře 58 m2 a p. č.
5/4, k. ú. Starý Dub o výměře 4 m2 za oddělené pozemky p. č. 392/2, k. ú. Starý Dub o výměře 39 m2
a p. č. 392/3, k. ú. Starý Dub o výměře 2 m2, a to dle geometrického plánu č. 199-58/2020.
Rozdíl ve výměře - 21 m2 uhradí město Český Dub
, cena 4 300,80 Kč.
Rada města schválila zveřejnění záměru směny pozemků dne 21. 10. 2020 usnesením
č. 2020/RM/29/284. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce od 4. 11. 2020 do 20. 11. 2020
listinou MUCD 2977/2020.
Návrh na realizaci:
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení Směnnou smlouvu č. 05/2020 mezi městem
Český Dub a
.
Usnesení:
2020/ZM/06/90
Směnná smlouva č. 05/2020
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Směnnou smlouvu č. 05/2020 mezi městem Český Dub a
ke směně nově
2
2
oddělených pozemků p. č. 5/3 o výměře 58 m a p. č. 5/4 o výměře 4 m , k. ú. Starý Dub za nově
oddělené pozemky p. č. 392/2 o výměře 39 m2 a p. č. 392/3 o výměře 2 m2, k. ú. Starý Dub
pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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b) Neschválené záměry - záměr prodeje části pozemku p. č. 2161/1, k. ú. Český
Dub, záměr prodeje pozemků p. č. 155/5 a p. č. 191/3, k. ú. Libíč
,
požádala o odkoupení části pozemku
2
p. č. 2161/1, k. ú. Český Dub o velikosti 1200 – 1600 m . Na část pozemku o velikosti 1300 m2 má
nájemní smlouvu z letošního roku.
Řešení, dopad:
Pozemek p. č. 2161/1 o výměře 6651 m2 je dle územního plánu v ploše smíšené nezastavěného území
– zemědělské a přírodní, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda. Dle cenové mapy města je
pozemek v VI CP, kategorie pozemku D, cena 32,77 Kč/m2. Přes pozemek vede biokoridor.
Návrh na realizaci:
Rada města dne 7. 10. 2020 neschválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2161/1,
k. ú. Český Dub.
Usnesení:
2020/ZM/06/91
Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 2161/1, k. ú. Český Dub
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
usnesení rady města ze dne 7. 10. 2020 k prodeji části pozemku p. č. 2161/1, k. ú. Český Dub, a to
bez připomínek.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
,
,
požádali o odkoupení pozemků p. č. 155/5 a p. č.
191/3, k. ú. Libíč. Pozemky chtějí využít k výsadbě stromů a založení malého pole.
Řešení, dopad:
Pozemek p. č. 155/5 o výměře 177 m2 je dle územního plánu v ploše smíšené nezastavěného území –
zemědělské a přírodní, druh pozemku trvalý travní porost. Dle cenové mapy města je pozemek v I
CP, kategorie pozemku C, cena 102,40 Kč/m2.
Pozemek p. č. 191/3 o výměře 85 m2 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 7. 10. 2020 neschválila zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 155/5 a
p. č. 191/3, k. ú. Libíč.
Usnesení:
2020/ZM/06/92
Žádost o odkoupení pozemků p. č. 155/5 a p. č. 191/3, k. ú. Libíč
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
usnesení rady města ze dne 7. 10. 2020 k prodeji pozemků p. č. 155/5 a p. č. 191/3, k. ú. Libíč, a to
bez připomínek.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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6.

Obecně závazné vyhlášky
a) OZV č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem nepodnikajících fyzických osob na území města Český Dub

Změna Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem nepodnikajících
fyzických osob na území Města Český Dub je navrhována z důvodu změn v umístění a počtech
jednotlivých stanovišť tříděných odpadů. Narovnání přílohy č. 1 dané vyhlášky v souladu s fyzickým
stavem.
V roce 2020 vznik dvou nových stanovišť – ulice Lidická (garáže), ulice Na Žižkově (vývěska),
přesun stanoviště od prodejny CBA do ulice Svobody (garáže) a rozšíření stanoviště u Domu
s pečovatelskou službou (přidání zvonu na sklo).
Řešení, dopad:
1. Zrušit stávající obecně závaznou vyhlášku:
 č. 6/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
nepodnikajících fyzických osob na území města Český Dub
2. Vydat novou obecně závaznou vyhlášku:
 č. 2/ 2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
nepodnikajících fyzických osob na území města Český Dub
Projednáno:
V radě města dne 18. 11. 2020, číslo usnesení 2020/RM/31/315
Rada města po projednání
doporučuje
zastupitelstvu města schválení nové obecně závazné vyhlášky.
Usnesení:
2020/ZM/06/93
OZV č. 2/2020
Zastupitelstvo města
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem nepodnikajících
fyzických osob na území města Český Dub, účinnost vyhlášky od 1. 1. 2021.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/

b) OZV č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu
Na základě požadavku finančního výboru byla provedena revize poplatkových vyhlášek. Finanční
výbor navrhl změnu sazby z 6 Kč na 20 Kč za den a osobu u místního poplatku z pobytu. Dosavadní
výše vybíraného poplatku je 6 Kč za den a osobu. Navrhovaná sazba činí 20 Kč za den a osobu.
Max. možná sazba je 21 Kč.
V letošním roce bylo díky možnosti ubytování na koupališti (apartmány a karavany) ubytovaných
cca 720 osob, tj. příjem cca 4 320 Kč, s přijetím nové OZV by poplatek činil cca 14 400 Kč.
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Řešení, dopad:
1. Zrušit stávající obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
2. Vydat novou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu
Projednáno v radě města dne 2. 12. 2020.
Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválení nové obecně závazné vyhlášky.
Usnesení:
2020/ZM/06/94
OZV č. 3/2020
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu, účinnost vyhlášky
od 1. 1. 2021.
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:1/Dominik Rubáš

Před projednáním bodu 7 nahlásili střet zájmů Oldřich Laufke a Jaroslava Vaňková.
7.

Pracovní dohody neuvolněných členů zastupitelstva

Dle stanoviska MV ČR č. 6/2019 ze dne 27. srpna 2019 je funkce člena zastupitelstva obce veřejnou
funkcí, což vyplývá ze zákona o obcích i ze zákoníku práce, nemůže být proto vykonávána v
pracovním či jiném obdobném poměru, a členovi zastupitelstva obce z titulu vykonávané funkce
nevzniká pracovní ani jiný obdobný poměr k obci. Se členy zastupitelstva obce však může obec
uzavřít pracovní poměr nebo dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, kdy předmětem
takového pracovněprávního vztahu není výkon činností, které jsou součástí výkonu funkce člena
zastupitelstva obce, tedy plnění práv a povinností členů zastupitelstva obce, které jim ukládá právní
předpis, a dále ty činnosti, kterými byli pověřeni zastupitelstvem obce nebo jinými „orgány obce“.
Uzavřít pracovněprávní vztah se zaměstnancem zařazeným do obecního úřadu je dle § 110 odst. 4
písm. d) zákona o obcích je příslušný tajemník obecního úřadu. V případech, kdy jde o
pracovněprávní vztah se zaměstnancem nezařazeným do obecního úřadu, rozhoduje o uzavření
pracovněprávního vztahu starosta obce dle § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. b) zákona o obcích. Se
vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce, bez ohledu na to, zda je
uvolněný či neuvolněný, musí vyslovit souhlas zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. p)
zákona o obcích. Z citovaného ustanovení zákona o obcích plyne, že zastupitelstvu je vyhrazeno
vyslovovat souhlas se vznikem konkrétního pracovněprávního vztahu. Takovýto souhlas musí
předcházet uzavření pracovněprávního vztahu.
Tak jako v předchozím roce, Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít na rok 2021 tyto
dohody:
– dohoda o provedení práce na r. 2021 – práce spojené s organizačně
technickým zabezpečením kulturních akcí ve městě
návrh: 200 hodin za rok, 150 Kč/hod.
náplň: zabezpečení a organizace kulturních akcí ve městě
akce: Čarodějnice, Posezení k 1. 5., Pietní akt 8. 5., Bugrfest, Osobnost Českodubska, Pietní akt 28.
10., Svatý Martin, Rozsvěcení vánočního stromečku, Vánoční trhy, Zpívání u stromečku a jiné
nepravidelné akce.
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– dohoda o provedení práce na r. 2021 – na organizačně administrativní
práce
návrh: 90 hodin za rok, 100 Kč/hod.
náplň: obsluha sekretariátu v době nepřítomnosti asistentky a administrativní práce
- dohoda o pracovní činnosti na r. 2021 - práce spojené s organizačně
administrativním zajištěním chodu jednotky SDH Český Dub.
Katalog prací 2.21.30 hasič
návrh: 20 hodin v měsíci, 150 Kč/hod.
náplň: zajišťuje chod jednotky SDH, zajišťuje rozpisy služeb členů jednotky, organizuje pro členy
BOZP + zdravotní preventivní prohlídky, zajišťuje vybavení hasičské zbrojnice, vybavení členů
výstrojí, připravuje výroční schůze, akce pořádané hasičskou jednotkou, spolupracuje s městem
při organizaci a přípravě akcí ve městě, zajišťuje přípravu rozpočtu jednotky SHD a jeho čerpání,
monitoruje vyhlášené dotace a zpracovává podklady pro dotace, zajišťuje požární hlídku na akcích
města
- dohoda o pracovní činnosti na r. 2021 – práce spojené s technickým zajištěním
provozu radnice.
Katalog prací 1.04.08 technický pracovník
návrh: max. 20 hodin v měsíci, 150 Kč/hod.
náplň: zajišťuje provozně technický stav vybraných zařízení, zajištuje údržbu, výměnu pneumatik,
technické a servisní prohlídky vozidel městského úřadu, zajišťuje drobné opravy a údržbářské práce
na radnici, zajišťuje nákupy náhradních dílů, kancelářských potřeb, zajišťuje dopravu zaměstnanců
a členů organizací města (např. spolky), zabezpečuje údržbu a seřizování časomíry na radnici.
Projednáno se souhlasným stanoviskem v radě města dne 2. 12. 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
a) dohodu o provedení práce mezi městem Český Dub a
spojené s organizačně technickým zabezpečením kulturních akcí ve městě v roce 2021.
b) dohodu o provedení práce mezi městem Český Dub a
administrativní práce spojené s organizačním zabezpečením sekretariátu v roce 2021.

na práce
na

c) dohodu o pracovní činnosti mezi městem Český Dub a
na práce
spojené s organizačně administrativním zajištěním chodu jednotky SDH Český Dub v roce 2021.
d) dohodu o pracovní činnosti mezi městem Český Dub a
spojené s technickým zajištěním provozu radnice v roce 2021.

na práce

Před hlasováním proběhla diskuze zastupitelů. Pan Bobek vznesl připomínku, že již v loňském roce
požadoval vyhodnocení odměn pro hasiče. Pan O. Laufke sdělil, že je návrh odměn připraven do
rozpočtu roku 2021, přičemž v roce 2020 byli hasiči odměněni formou daru. M. Bobek navrhl
vyhodnotit uzavřené smlouvy na r. 2020, odložit přijetí usnesení na další uzavření dohod na první
zasedání v roce 2021 a před uzavřením navrhovaných dohod provést kontrolu plnění dohod za rok
2020 kontrolním výborem. MUDr. Ponikelský navrhl, aby se o kontrole dohod neuvolněných
zastupitelů za rok 2020 kontrolním výborem hlasovalo odděleně a to před navrženým usnesením o
uzavření dohod na rok 2021.
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Hlasovalo se o předložených protinávrzích:
Usnesení:
2020/ZM/06/95
Kontrola plnění pracovních dohod neuvolněných zastupitelů
Zastupitelstvo města po projednání
ukládá
kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění dohod konaných mimo pracovní poměr za rok 2020,
uzavřených se členy zastupitelstva obce.
Hlasování: pro:13/ proti:1/Pražák/ zdržel se:0/
Usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání
odkládá
bod jednání č. 7 - Pracovní dohody neuvolněných členů zastupitelstva na nejbližší zasedání
zastupitelstva města.
Hlasování: pro:2/ Bobek, Paclt/ proti:10/ zdržel se:2/ Jodas, Kabátek
Usnesení nebylo přijato
Dále se hlasovalo o původním návrhu usnesení.
Usnesení:
2020/ZM/06/96
Pracovní dohody neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
a) dohodu o provedení práce mezi městem Český Dub a
na práce
spojené s organizačně technickým zabezpečením kulturních akcí ve městě v roce 2021.
b) dohodu o provedení práce mezi městem Český Dub a
na
administrativní práce spojené s organizačním zabezpečením sekretariátu v roce 2021.
c) dohodu o pracovní činnosti mezi městem Český Dub a
na práce
spojené s organizačně administrativním zajištěním chodu jednotky SDH Český Dub v roce 2021.
d) dohodu o pracovní činnosti mezi městem Český Dub a
na práce
spojené s technickým zajištěním provozu radnice v roce 2021.
Hlasování: pro:11/ proti:0/ zdržel se:3/ Bobek, Paclt, Kabátek

8.

Různé
a) Podání žádostí o dotace na akce: „Město Český Dub – rekonstrukce místních
komunikací v začleněných obcích“, „Oprava fasády společenského domu
Modlibohov“ a “Vybudování multifunkčního sportoviště na asfaltovém hřišti“

Odešel M. Ponikelský – přítomno 13 zastupitelů.
Starosta informoval přítomné o podaných žádostech:
Podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2021 pro obce do 3000 obyvatel z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul Podpora obnovy místních komunikací na akci „Město
Český Dub – rekonstrukce místních komunikací v začleněných obcích“
Podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2021 pro obce do 3000 obyvatel z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul Rekonstrukce veřejných budov na akci „Oprava fasády
společenského domu Modlibohov“
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Podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2021 pro obce do 3000 obyvatel z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
“Vybudování multifunkčního sportoviště na asfaltovém hřišti“
Zastupitelé neměli připomínky.
Usnesení:
2020/ZM/06/97
Podání žádostí o dotace
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
podání žádostí o dotace na akce: „Město Český Dub – rekonstrukce místních komunikací v
začleněných obcích“, „Oprava fasády společenského domu Modlibohov“ a “Vybudování
multifunkčního sportoviště na asfaltovém hřišti“
Hlasování: pro:13/ proti:0/ zdržel se:0/
b) Návrh studie řešení prostranství pod hřbitovem
Přišel M. Ponikelský – přítomno 14 zastupitelů.
Rada města schválila usn. č. 2020/RM/23/229 ze dne 17. 8. 2020 zadání vypracování studie na
využití území pod hřbitovem Ing. P. Mikuleckému, M inženýring s.r.o., IČ 22797823.
K projednání jsou předloženy dvě varianty revitalizace, větší preference má varianta č. 1 –
parkování v horní části.
Ing. Jodas přednesl návrh usnesení:
Usnesení:
2020/ZM/06/98
Prostranství pod hřbitovem
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpracování spodní části varianty č. 1
a) na parkovací stání
b) na garážové stání
Hlasování: pro:10/ proti:4/ David Rubáš, Laufke, Růžičková, Pražák/ zdržel se:0/
Mgr. Pražák navrhnul na základě Jednacího řádu čl. 6, bodu 2 prodloužit zasedání o 15 min.
Usnesení:
2020/ZM/06/99
Prodloužení jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
prodloužení jednání zastupitelstva města o 15 min., tj. do 20:15 hodin.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
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c) Zpráva o rekonstrukci centrální plynové kotelny VS1
Termín rekonstrukce 10 -11/2020
V posledních min. 5 letech docházelo k častým haváriím, ale až v roce 2019 byly učiněny
místostarostou Ing. Petrem Jodasem první přípravné kroky k rekonstrukci kotelny (proběhly diskuse
s předsedy bytových družstev, konzultace s odborníky v oblasti plynových kotelen a vytápění sídlišť
– např. s předsedou SBD Sever Liberec atd.), na které navázal v roce 2020 místostarosta Ondřej
Fila. V druhé polovině března 2020 došlo k havárii hlavního kotle, který se stal vzhledem ke svému
stáří neopravitelným. Byla zvažována varianta zahájení rekonstrukce na jaře 2021 (po topné
sezóně), v minulosti se však i při krátkodobém výpadku jednoho kotle potvrdilo, že vytápění sídliště
v zimních měsících jedním kotlem není možné.
Příprava rekonstrukce, PD, povolení, RM, ZM
rada města rozhodla dne 27. 4. 2020 usn. č. 2020/RM/13/122 o zpracování projektové
dokumentace na celkovou rekonstrukci a modernizaci centrální kotelny
zastupitelstvo města bylo informováno na zasedání 25. 5. 2020 o zpracování projektové
dokumentace na kotelnu VS1 na Mírovém sídlišti z důvodu nutnosti řešit komplexně rekonstrukci
kotelny po opakovaných haváriích kotlů v letošním roce a neopravitelnosti stávajících kotlů
07/2020 probíhala veřejná soutěž na dodavatele rekonstrukce
08/2020 - kontrola vítězné nabídky technickým dozorem investora
zastupitelstvo města dne 22. 9. 2020 usn. č. 2020/ZM/05/64 schválilo změnu rozpočtu
umožňující rekonstrukci realizovat v letošním roce
po vydání všech povolení a po schválení změny rozpočtu byla podepsána smlouva dne
2. 10. 2020 a rekonstrukce byla zahájena dne s termínem dokončení do 30. 11. 2020.
Plánované, neplánované výpadky, informovanost občanů
V průběhu rekonstrukce došlo k plánovaným a neplánovaným výpadkům v dodávkách tepla a teplé
užitkové vody, které byly způsobeny demontáží starého kotle, instalací mobilní kotelny a výměnou
čerpadel. O těchto výpadcích byli občané průběžně informováni na webu města
https://www.cdub.cz/mesto/investicni-akce/aktualni/rekonstrukce-kotelny-vs1-na-mirovem-sidlisti2/aktualni-informace-behem-rekonstrukce-kotelny/ a FB města. Město Český Dub v souvislosti
s poklesem teploty užitkové vody preventivně přistoupilo k objednání odběru vzorků vody s cílem
zjistit stav nezávadnosti užitkové vody a případný zvýšený výskyt bakterie Legionella, která
se ve vodním prostředí vyskytuje přirozeně. Výsledky odběru vzorků vody u šesti odběratelů vody
na Mírovém sídlišti s výsledkem LEGIONELLA - 0.
Zastupitelé obdrželi před konáním zasedání písemné vyjádření místostarosty k rekonstrukci kotelny,
email p. Bobka „Rekonstrukce kotelny VS1“ze dne 7. 12. 2020 a písemné stanovisko JUDr.
Šoljaka. Proběhla diskuse zastupitelů.
Usnesení:
2020/ZM/06/100
Průběh rekonstrukce centrální kotelny
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
Zprávu o průběhu rekonstrukce centrální plynové kotelny VS1.
Hlasování: pro:12/ proti:1/ Bobek/ zdržel se:1/Paclt
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d) Dar města – požár rodinného domu Libíč
Předkládáme návrh na poskytnutí daru
, kteří se po rozsáhlém požáru jejich
rodinného domu
,
ocitli v tíživé sociální situaci. Rodinný
dům byl po celkové rekonstrukci.
Jedná se o rodinu se třemi nezaopatřenými dětmi (22měsíční dvojčata a 5letá dcera). Matka pobírá
rodičovský příspěvek, v rodině je pouze jeden příjem a to otce. Po rozsáhlém požáru rodinného
domu zůstaly pouze obvodové zdi, celý byt včetně základních životních potřeb rodiny byl zničen
ohněm a vodou při hašení.
Odbor sociálních věcí s vedením města zjistil celkovou sociální situaci rodiny a doporučuje
zastupitelstvu města poskytnout dar ve výši 50 000 Kč. Dar bude hrazen z rozpočtu města, středisko
„Sociální věci“ a bude využit na zajištění základních životních potřeb rodiny.
Usnesení:
2020/ZM/06/101
Dar města – požár rodinného domu Libíč
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
darovací smlouvu mezi městem Český Dub (dárce) a
(obdarovaný)
v souvislosti s tíživou sociální situací způsobenou rozsáhlým požárem rodinného domu
pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: pro:14/ proti:0/ zdržel se:0/
Starosta přítomné zastupitele a veřejnost informoval o splněných aktivitách v končícím roce 2020:



















byl schválen Plán rozvoje města na období 2021 – 2027
podařilo se po 6 letech vydat změnu č. 1 Územního plánu Český Dub, k 31.12.2019 byl
ukončen příjem žádostí do 2. změny územního plánu a do 31.12.2021 lze předkládat žádosti
pro případnou 3. změnu územního plánu.
byl vybudován chodník Masarykova včetně přechodu pro chodce z dotace MMR
byla dokončena PD na křižovatku v ul. Husova, intenzívně se jedná s LK o realizaci
město nakoupilo plyn a elektřinu na komoditní burze, jedná se o transparentní způsob
s dosažením historicky nejnižší ceny
podařilo se uzavřít smlouvu s nájemcem na koupaliště, kde proběhla řada dílčích úprav
(dětské hřiště, nebytové prostory)
byly provedeny celoplošné opravy komunikací u činžáků, u bytovek ve Starém Dubu, od
lávky u Technických služeb k silnici Masarykova (směrem na Domky) a ve Starém Dubu
(odbočka z krajské silnice k Honzejkovým).
byla provedena rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor v hasičárně, bylo vybudováno
odpovídající sociální zázemí
byla provedena úprava prostranství v ul. Křelinova a vytvoření parkovacích míst
v Zámeckém parku vznikají přírodní tůně
byla provedena kompletní rekonstrukce městské kotelny za 6 mil. Kč
byla opravena cesta od sokolovny k pečovatelskému domu
byla nainstalována nová svodidla a dopravní zrcadlo v zatáčce ul. Hřbitovní
bylo provedeno rozšíření příjezdové komunikace Na Žižkově (u Beranových)
byly zprovozněny nové webové stránky města
pracuje se na projektové dokumentaci Na Zhůrách
zvládli jsme chod města v době covidu
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Velké poděkování si zaslouží všichni, kteří se na realizacích podíleli a zastupitelé, kteří tyto
realizace schválili.

Zasedání bylo ukončeno v 20:15 hodin.

.……………………..
PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:

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

Zapisovatelka zápisu:

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

V Českém Dubu dne 15. 12. 2020
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