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14/2020 
 

U S N E S E N Í 
 

ze 14. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  
dne 2. září 2020 v kanceláři starostky města 

 

 

Přítomni: Ing. Markéta Khauerová, Mgr. Helena Řezáčová, Mgr. Jaroslav Fiala, Jan Bobek, Petr 

Hanus 

Omluveni:  

 

Ze zápisu vypadávají následující splněné body: 167/20, 168/20, 169/20, 170/20, 171/20, 172/20, 

173/20, 174/20, 175/20, 176/20, 177/20, 178/20, 179/20, 180/20, 181/20, 130/20, 158/20 

 

 

182/20 

Rada města projednala stížnost na paní , pana  a slečnu 
 ve věci venčení psů v blízkosti pískoviště a dětského hřiště v Podlesí před 

domem č.p. , kterou podali paní , Podlesí , paní , 
Podlesí , paní , Podlesí , pan , Podlesí , pan 

, Podlesí , pan , Podlesí  a paní , Podlesí 
, Hodkovice nad Mohelkou. 

Rada města pověřuje vedoucí odboru správního a sociálního jednáním s  ve věci 
zjednání nápravy a přípravou doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství s ohledem na vymahatelnost. 

 

183/20 

Rada města projednala žádost paní , Podlesí , 463 42 Hodkovice  
nad Mohelkou o udělení výjimky při placení poplatku ze psa. 

Rada města nesouhlasí s udělením výjimky pro platbu poplatku ze psa. 
 

184/20 

Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 960 (trvalý travní porost)  
o velikosti 69  m2 v k.ú. Záskalí. Žádost podala , ,  

,  a paní , , . 
Žádost podaly z důvodu získání přístupu na jejich pozemek z veřejné komunikace. 
Rada města pověřuje pana Petra Hanuse, ředitele Technických služeb a Bytového hospodářství 
Hodkovice místním šetřením. 
 

185/20 

Rada města projednala cenovou nabídku na digitální panoramatický rentgen OPG PLANMECA 

PROONE za cenu 449.000,00 Kč včetně DPH a zubní soupravu se všemi potřebnými funkcemi 
za cenu 532.456,00 Kč, kterou předložila společnost FISCHER DENTAL s.r.o., Na Žižkově 
634/66, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 25480821. 

Rada města pověřuje starostku města zajištěním aktualizace nabídky společnosti JANDA-

DENTAL a.s., Březinova 1739, 440 01 Louny, IČ: 24309737 a předává věc k rozhodnutí  
do zastupitelstva města. 
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186/20 

Rada města po projednání souhlasí se zřízením veřejné sbírky „Požár Kadlecovi“. Sbírku 
pořádá město Hodkovice nad Mohelkou na základě osvědčení, které vydal dne 26.08.2020 
Krajský úřad Libereckého kraje. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit částku 40.000,00 Kč za likvidaci následků 
požáru z rozpočtu města. 
 

187/20 
Rada města po projednání bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy T. G. Masaryka 
Hodkovice nad Mohelkou, příspěvková organizace o vzdání se funkce ředitelky a pověřuje 
starostku města dalším jednáním. 
 

188/20 

Rada města projednala a bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému 
pobytu v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v Podlesí 653 u paní 

 (+ 1 osoba) a paní  (+ 1 osoba). 
 

189/20 

Rada města projednala a bere na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů  
ke dni 31.07.2020. Dluhy činí 106.469,00 Kč.          
 

190/20 
Rada města projednala návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou. 

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 38 paní , trvale bytem 
Liberec. 

 

191/20 

Rada města po opakovaném projednání souhlasí s odstraněním dopravního omezení  
zpomalovacího pruhu v ulici Pelíkovická (pod schody). Žádost o odstranění zpomalovacího 
pruhu podal pan , , Hodkovice nad Mohelkou.  
Rada města pověřuje pana Petra Hanuse, ředitele Technických služeb a Bytového hospodářství 
Hodkovice zajištěním provedení odstranění, včetně dopravního značení. 
 

192/20 

Rada města projednala žádost o povolení konání závodu Wild Grizzly v noční zkrácené verzi  
dne 30.07.2021, v klasické verzi dne 31.07.2021 a dne 1.08.2021 pro pejskaře. Žádost podal pan 

, , , IČ: 06023282. 
Rada města konání závodů dne 30.07.2021 a dne 31.7.2021 schvaluje s maximální kapacitou 
závodníků 400 ve všech kategoriích. Další podmínky budou řešeny s hlavním pořadatelem 
průběžně s tím, že bude nutné zachovat volný výjezd pro hasiče. 
Rada města neschvaluje konání závodu pro pejskaře dne 1.08.2021. 

 

193/20 

Rada města projednala návrh kupní smlouvy na koupi dřeva, kterou předložila společnost 
Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové,  
IČ: 60913827.  

Rada města uzavření kupní smlouvy č. 220060273/3  schvaluje.  

 

194/20 

Rada města po projednání přijímá výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku 
„Oprava přístupových chodníků Podlesí 544, 545“ za cenu 661.866,10 Kč včetně DPH, 
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schvaluje uzavření smlouvy se společností 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 
392, 46342 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884. 

 

195/20 

Rada města po projednání přijímá výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku 

„oprava části chodníku Mánesova“ za cenu 190.144,28 Kč včetně DPH, schvaluje uzavření 
smlouvy se  společností 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 46342 

Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884. 

 

 

 

 

Usnesení z minulých jednání rady města: 
 

100/19 

Rada města projednala žádost o prodej nebo prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku 
města p. č. 33 (ostatní plocha) o velikosti 77 m2 v k. ú. Jílové. Žádost podala paní  

, bytem , Liberec. 
Rada města s prodejem části prodeje pozemku souhlasí za cenu 130,00 Kč/m2 a pověřuje 

starostku města jednáním se žadatelkou ve věci kanalizační přípojky. 
 

131/19 

Rada města projednala informaci o možnosti regulace stanovení podmínek pro pořádání  
a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
v souvislosti s jejich konáním Obecně závaznou vyhláškou. Rada města se záležitostí bude 
zabývat na příštích jednáních.  
 

145/19 

Rada města projednala a vzala na vědomí žádost na pročištění koryta řeky Mohelky, kterou 
předložil . , bytem . , 46342 Hodkovice nad Mohelkou. Rada 

města pověřuje starostku města jednáním se státním podnikem Povodí Labe, Víta Nejedlého 
951/8, 50003 Hradec Králové, Slezské Předměstí. 
 

198/19 

Rada města projednala žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 2578800, zastoupené společností Etewa s.r.o., Modřanská 
1915/14, Modřany, 143 00 Praha 4, IČ 01532243.  

Předmětem žádosti je úprava základnové stanice pro mobilní telefony umístěné na komíně  
na pozemku p. č. 1686/1 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žadatel doplnil plnou moc  
se zmocněním ke všem úkolům potřebným pro výstavbu a rozvoj sítě elektronických komunikací 
pro spol. Vodafone Czech Republic a.s. 

Rada města se bude žádostí zabývat po posouzení technického stavu komínu. 
 

314/19 

Rada města projednala Protokol o roční zkoušce nouzového osvětlení čs. 539/11/2019 
umístěných v prostorách objektu DPS. Zkouškou nouzového osvětlení bylo zjištěno, že nouzové 
osvětlení není funkční a není schopné spolehlivého provozu. 
Rada města pověřuje pana Petra Hanuse podáním zprávy a zajištěním nápravy stavu. 
 

106/20 

Rada města projednala návrh oddělení životního prostředí na odprodej pozemků p. č. 397 
(zahrada) o výměře 372 m2 , p. č. 407 (ostatní plocha)  ) o výměře 462 m2 a p. č. 445 (trvalý 
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travní porost) ) o výměře 553 m2. Pozemky p. č. 407 a 445 jsou velmi svažité. Pozemek p. č. 397 
je součástí zahrady, kterou užívají obyvatelé domu č.p. 187. Rada města pověřuje starostku 

města jednat s majiteli domu o odkupu pozemků, nebo nájmu pozemku p. č. 397 v k. ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. 

 

113/20 

Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 46306E o nájmu části nemovitosti 
uzavřené dne 3.04.2000 se společností Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001. 

Rada města pověřuje místostarostku města dalším jednáním. 
 

 

 

 

Nutné sledovat: 
  

- protipovodňové opatření v Dolánkách na řece Mohelce 

- realizace komunikace Zahradní, Lesní, osvětlení 
- zřízení vyhrazeného prostoru na sběrném dvoře 

- umístění elektronického komunikačního zařízení – retranslátoru Policie ČR 

- stav zdiva v prostorách školní kuchyně 

  

 

 

Zapsala: Bc. Ivana Brychcíová 

 

Hodkovice nad Mohelkou 2.09.2020 

 

Příští schůze RM bude 16.09.2020 

 

 

 

 

 

 

                Ing. Markéta  K h a u e r o v á                                    Mgr. Helena   Ř e z á č o v á   

                         starostka města                                             místostarostka města 
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Rozdělovník:    1) starostka    7) koordinátor pro kulturu  

                                    2) místostarostka    8) knihovna 

   3) členové rady města   9) MŠ 

                             4) zastupitelé města                           10) ZŠ 

   4) odbor správní a sociální             11) PO TSH - BHH 

5) odbor ekonomický              12) PS 

   6) odbor stavební úřad            

                                   7) oddělení životního prostředí  

 

 


