
Zápis 
z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 20. března 2019 

na Městském úřadě Hodkovice nad Mohelkou. 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Starostka zahájila veřejné zasedání ZM. 

Konstatovala, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné v počtu 13 zastupitelů. 

Omluveni: Petr Hanus, Tomáš Dušek 

 

Bod č. 1 - návrh a schválení programu jednání 

Návrh programu byl přijat v pozměněném variantě. Byl vypuštěn původní bod č. 5 – návrh na 

změnu územního plánu. 

  

Bod č. 2 - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Starostka navrhla návrhovou komisi ve složení: pan Petr Kamenský, pan Vladislav Kos 

Návrh byl přijat. 

Starostka navrhla ověřovatele zápisu: pan Pavel Vítek, pan Karel Kuchta 

Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 3 - Rozpočtová změna č. 1/2019  
Starostka: na prvních položkách jsou příjmy z dotací, od položky 4 se jedná o zařazení výdajů 

na správné položky, vše přesunuto z rezervy – položka 3636. Nemění se výdajová stránka, 

mění se pouze příjmová část. Finanční výbor doporučuje schválení rozpočtového opatření. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

16/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019. Příjmy  

před rozpočtovou změnou byly 56.212.336,00 Kč, výdaje před rozpočtovou změnou byly 

68.212.336,00 Kč a financování před rozpočtovou změnou bylo 12.000.000,00 Kč. Příjmy 

v rozpočtové změně jsou 1.090.000,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 0,00 Kč  

a změna financování v rozpočtové změně je minus 1.090.000,00 Kč. Příjmy po této 

rozpočtové změně budou 57.302.336,00 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 

68.212.336,00 Kč a financování po rozpočtové změně bude 10.910.000,00 Kč. Tabulka 

s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů. 

Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 4 - Majetkoprávní záležitosti města 

 

a) Nabídka na odkup pozemků p. č. 292/2, p. č. 292/3 v k. ú. Záskalí – K. 

Starostka: už v roce 2000 schválilo zastupitelstvo směnnou smlouvu s panem T. Jedná se o 

pozemky, které se měly dostat do majetku města, přes tyto pozemky vede značená turistická 

stezka, nikdy k podpisu smluv nedošlo. Nový nabyvatel je ochotný o prodeji jednat, na 

základě dohody předložil nabídku na odkup pozemků městem, cena je 50 Kč za m
2
. Město 

pozemky odkoupí, celková cena vč. geometrického plánu je 56.400,00 Kč. 

 

 

 

 



Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

17/19 

Zastupitelstvo města projednalo nabídku na koupi pozemků p. č. 292/2 (ostatní plocha) o 

výměře 376 m
2
 a p. č. 292/3 (travní plocha) o výměře 612 m

2
, vše v k. ú. Záskalí, kterou 

podali pan O. K. a paní P. K., bytem Nad Potůčkem..., Minkovice, 463 12 Šimonovice. Kupní 

cena je navržena ve výši 50,00 Kč/m
2
. 

Zastupitelstvo města koupi schvaluje a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Návrh byl přijat. 

 

b) Žádost o odkup pozemků p. č. 684, p. č. 404/1 v k. ú. Hodkovice n. M. – H. 

Starostka: žadatel žádal již v roce 2016, žadateli byl nabídnut dlouhodobý pronájem, aktuálně 

je platná nájemní smlouva. Důvody, proč se rozhodlo o neprodání pozemku, jsou stejné, jako 

dnes, dle vyjádření a kontroly pozemkových map, bychom zabránili přístupu na jiné parcely 

v majetku třetích osob. Rada města prodej doporučila neschválit.  

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

18/19 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o koupi pozemků města p. č. 684 (ostatní plocha, 

způsob využití ostatní komunikace) o výměře 239 m
2
 a části pozemku p. č. 404/1 (ostatní 

plocha, způsob využití jiná plocha) o výměře cca 200 m
2
 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Žádost předložil pan P. H., bytem Česká..., Hodkovice nad Mohelkou.  

Zastupitelstvo města prodej pozemků města žadateli neschvaluje.  

Návrh byl přijat. 

 

c) Bezúplatný převod pozemků p. č. 382 a p. č. 430 v k. ú. Jílové 
Místostarostka: jedná se o pozemky u bývalého Loukovského mlýnu. Pozemky patří státu, 

napravují se tak pozemkové nesoulady, kdy cesty, mosty převádějí městům a obcích zdarma. 

Máme povinnost 5 let dávat zprávy a nesmíme s pozemky nakládat (prodávat apod.) 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

19/19 

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schvaluje bezúplatný převod pozemků v k. ú. 

Jílové u Hodkovice nad Mohelkou, parcely č. 382, ostatní plocha, ostatní komunikace a 

parcely č. 430, ostatní plocha, ostatní komunikace, z vlastnictví státu do vlastnictví Města 

Hodkovice nad Mohelkou, včetně znění Smlouvy o bezúplatném převodu č. 501/ULB/2019.  

Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Návrh byl přijat. 

 

d) Bezúplatný převod pozemku p. č. 1853 v k. ú. Hodkovice n. M. 
Místostarostka: jedná se o pozemky směrem na Boženice, opět se jedná o bezúplatný převod 

z majetku státu.  

Starostka: hlasuje pouze 12 přítomných zastupitelů. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

20/19 

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 

1853, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou z vlastnictví státu 

do vlastnictví Města Hodkovice nad Mohelkou, včetně znění Smlouvy o bezúplatném 

převodu č. 1109/ULB/2019.  

Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 



Návrh byl přijat. 

 

e) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – ADV Computers 

s. r. o. 

Starostka: jedná se o zřízení služebnosti na inženýrské sítě. V roce 2017 jsme podepsali se 

společností ADV Computers s. r. o. smlouvu o smlouvě budoucí na pokládku optické sítě. Při 

faktickém provedení stavby došlo k tomu, že některé pozemky břemenem dotčeny nejsou, 

naopak některé dotčeny jsou. Nelze tedy, aby smlouvu schvalovala pouze rada města, když 

došlo ke změně některých pozemků.  

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

21/19 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě 01/2019 mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou a společnosti ADV Computers s.r.o.,  

Dr. Milady Horákové 44/119, 460 06 Liberec, IČ: 25276018. Společnost ADV Computers 

s.r.o. provozuje na pozemkových parcelách p. č. 1450, ostatní plocha/zeleň o výměře 4422 

m
2
,
 
p. č. 1729/1, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 3436 m

2
, p. č. 1729/4, ostatní plocha/jiná 

plocha o výměře 744 m
2
, p. č. 1729/7, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 1107 m

2
, p. č. 

1729/10, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 1419 m
2
, p. č. 1730/1, ostatní 

plocha/jiná plocha o výměře 4616 m
2
,
 
p. č. 1730/10, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 201 

m
2
, p. č. 1739, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 684 m

2
,
 
p. č. 1744, ostatní 

plocha/zeleň o výměře 101 m
2
, p. č. 1745/1, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 1228 

m
2
, p. č. 1755/1, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 9990 m

2
, p. č. 1755/3, ostatní plocha/jiná 

plocha o výměře 210 m
2
, p. č. 1756, trvalý travní porost o výměře 1844 m

2 
a p. č. 1761, 

ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 5866 m
2 

síť elektronické komunikace – optickou 

síť. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 

37.550,00 Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

Návrh byl přijat. 

 

f) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby p. č. 315/9 v k. ú. Hodkovice n. M. – ČEZ-EMS Liberec 
Starostka: je to pozemek nad lesáckými domky, připravuje se zde stavba rodinného domu.  

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

22/19 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č: IV-12-4017699/VB2, kterou předložila 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, 

PSČ 40502, IČ 24729035 zastoupená společností Energetická montážní společnost Liberec, 

s.r.o., se sídlem Liberec, Budyšínská 1294, PSČ 46001, IČ: 62743325. Předmětem smlouvy je 

zřízení umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy. Stavbou 

bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 

315/9 (trvalý travní porost) o celkové výměře 337 m
2
, v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 

1.000,- Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

Návrh byl přijat. 



Bod č. 5 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu 
Starostka: město má platnou obecně závaznou vyhlášku 4/2016, která není touto vyhláškou 

dotčená. Ta vyhláška upravuje dobu nočního klidu vždy 31.12. a 30.4. daného roku. Tato 

obecně závazná vyhláška upravuje na základě požadavků jednotlivých pořadatelů možnost 

zkrácení doby nočního klidu při konání konkrétních akcí. Letos jich je navrhováno 9. Jedna 

akce zcela noční klid ruší, a je to noční nohejbalový turnaj. Stejná záležitost jako v loňském 

roce.  

 

Místostarostka: z mého pohledu je tam jediná kolizní věc, jsou to dvě akce týden po sobě. 

Chtěla bych znát váš názor, zda to takto necháme, nebo zda nezkrátíme „Hlas koupaliště“, 

abychom předešli případným problémům. 

 

Do diskuze o hlasitosti a dopadu akcí v areálu koupaliště se zapojili zastupitelé: paní 

Hrušovská, paní Menčíková, pan Kuchta, pan Fiala, pan Hanuš, pan Kos, pan Vítek, pan 

Pokorný a z řad obyvatel paní Novotná Doležalová. 

 

Paní Hrušovská navrhuje na úpravu obecně závazné vyhlášky, a to vypuštění bodu g, 

v případě této akce nebude umožněna výjimka z nočního klidu. Obecně závazná vyhláška 

bude upravena a schválena bez bodu g. Návrh paní Hrušovské odhlasovalo zastupitelstvo 

nadpoloviční většinou.  

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

23/19 

Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním 

klidu. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 6 - Pravidla a návrh formuláře – udělení cen města 
Starostka: v roce 2016 jsme schválili pravidla o udělování čestných občanstvích a cen města, 

dnes předkládáme ke schválení jednoduchý formulář, na kterém by se nominace daly 

předkládat. Termín byl posunut na 31. 5. 2019. 

Paní Hrušovská: souhlasím s návrhem, je to srozumitelné. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

24/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje předkládání nominací na udělení Ceny města 

Hodkovice nad Mohelkou na předloženém formuláři. Termín nominací bude uzavřen dne 31. 

05. 2019. 

Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 7 - Zápis z jednání kontrolního výboru 
Paní Hrušovská: měli jsme první kontrolní výbor, zabývali jsme se některými usneseními 

z rady města. U některých usnesení navrhujeme, aby byly přesunuty do „sledovaných“, 

protože některé body se táhnou usneseními i několik let. Navrhujeme proto, aby došlo 

k úpravě těch zápisů.  

Starostka: určitě se zamyslíme, jak problém dlouhodobých usnesení řešit. Doporučení 

kontrolního výboru projednáme na dalším jednání rady.  

 

 

 



Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

25/19 

Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí zápis č. 1 kontrolního výboru ze dne 11. 

03. 2019. 

Návrh zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Bod č. 8 - Zápis z 2. schůze finančního výboru 
Pan Vítek: schůzka byla svolána pouze k rozpočtovému opatření. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

26/19 

Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí zápis z 2. schůze finančního výboru ze 

dne 15. 03. 2019. 

Návrh zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Bod č. 9 - informace z rady města: 

 

Plnění rozpočtu za 1 –2 /2019 po konsolidaci 

Příjmy:     9.833.870,00 Kč 

Výdaje:                  7.100.941,00 Kč  

Rozdíl příjmů a výdajů:                          2.732.929,00 Kč 

 

Výstavba obchodního areálu Hodkovice nad Mohelkou – investor záměr z projednání 

stáhnul, dá se očekávat přepracování a nové podání. 

 

Výběrové řízení na realizaci Bezbariérového přístupu do zdravotního střediska – město 

obdrželo dvě nabídky, výběrová komise rozhodla o zadání společnosti Zdeněk Jeřábek – 

autorizovaná stavební firma za cenu 1.128.896,50 + DPH 

 

Výběrové řízení na realizaci mostu Rychnovská ul. – město obdrželo pět nabídek, 

výběrová komise rozhodla o zadání společnosti Viamont Servis a.s. za cenu 2.789.659.- Kč 

bez DPH. Začátek realizace 2. 4. 2019. 

 

Výběrové řízení na pozici vedoucího Tepla Hodkovice n. M. s.r.o. – ve výběrovém řízení 

uspěl pan Ing. Jaroslav Lamač, v současné době probíhá zaučování, vedoucím společnosti 

bude jmenován od května 2019. 

 

Úspěšné žádosti o dotace: 
OPŽP v rámci 103. výzvy – kompostéry pro občany – celkové náklady projektu 2.397.081.- 

Kč, dotace EU 2.037.519.- Kč, vlastní zdroje 359.562.- Kč, čekáme na Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. Reálná dodávka kompostérů – červen až srpen 2019.  

 

Pečovatelská služba 2019 – přidělená dotace 2.346.000.- Kč, čekáme do podpis smlouvy ze 

strany Libereckého kraje 

 

Program regenerace MPZ – přidělená dotace 200.000.- Kč, do 13. 04. 2019 musíme na 

Ministerstvo kultury podat Souhrnný přehled včetně všech požadovaných příloh – výběrové 

řízení, smlouva s dodavatelem… 

 

 



Podané žádosti o dotace: 
MMR - Oprava části místní komunikace Mlýnská, předpokládané náklady stavby 

1.559.707.- Kč, požádáno o 1.091.794.- Kč, vlastní zdroje 467.913.- Kč 

 

MMR - Rekonstrukce most ul. Rychnovská, předpokládané náklady stavby 3.308.000.- Kč, 

požádáno o 1.000.000.- Kč (maximum), vlastní zdroje 2.308.000.- Kč 

Vyhodnocení obou žádostí se očekává na přelomu dubna a května 2019. 

 

Liberecký kraj Program 1.1. Podpora jednotek požární ochrany – Hasičský přívěs, 

celkové náklady projektu 395.000.- požádáno o 100.000.- Kč, vlastní zdroje 295.000.- Kč. 

Schvalování v krajském zastupitelstvu 28. 05. 2019 

 

Aktuálně probíhá: 

 

 oprava náhonu  

 kácení stromů v místě plánované výstavby MŠ 

 projektová dokumentace na výstavbu MŠ, žádost o stavební povolení 

 jednání o pozemku pro výstavbu ČOV a kanalizace Jílové 

 dopracování dokumentace na ČOV a kanalizaci Jílové 

 oprava radničních hodin 

 veřejné osvětlení v ul. Rychnovská (k Šimovně) 

 výběrové řízení na opravu části místní komunikace Mlýnská (VK 27.3.2019) 

 výběrové řízení na špaletová okna č.p. 217 (VK 27.3.2019) 

 sanace základů základní školy 

 projektová dokumentace Bezbariérovost a odborné učebny ZŠ 

 projektová dokumentace Cyklostezka Karolíny Světlé 

 projektová dokumentace střecha č.p. 217 + jednání NPÚ 

 projektová dokumentace střecha KD 

 návrh na rozdělení prostředků dotačního fondu projedná RM 27.3.2019 

 

Třetí řádné jednání zastupitelstva města se uskuteční 15. 05. 2019 od 18 hodin. 

 
Bod č. 10 – diskuze 

 

Pan Hanuš: zajímá mě cena za bezbariérový přístup. 

Starostka: můžete se seznámit s celou projektovou dokumentaci, je zveřejněna na stránkách 

města. Zpracovaný je i kontrolní rozpočet. 

Pan Hanuš: je tam možnost výtahu v té ceně? 

Starostka: bohužel technicky je to velmi komplikované. Nedalo se to vymyslet jinak. 

 

Paní Menčíková: jsou informace ohledně paní zubařky?  

Starostka: nemám aktuální informaci. 

 

Pan Dostrašil: chtěl bych se přimluvit s cestou, jezdí se už po loukách, díry se nedají objet, 

alespoň provizorně nějak spojit, provoz je hrozný.  

Starostka: eviduji spoustu požadavků na dílčí opravy komunikací, začátkem dubna projedeme 

a řekneme si, co se dá vyřešit.  

 



Pan Kuchta: chtěl jsem se zeptat, jak je nastavený úklid sálu v kulturáku? Každá organizace si 

tam uklízí, ale od stropu jsou pavučiny. 

Starostka: my jsme měli minulý týden pozvaného na radě města pana Hájka, protože jsme 

řešili věci fungování a nefungování kulturáku, bavili jsme se i o úklidu, snad se podaří lepší 

nastavení věcí. 

 

Paní Jirošová: chtěla bych se zeptat fázi výstavby chodníku a osvětlení.  

Starostka: bohužel stavba chodníku je v nedohlednu, je studie, nepodařilo se nám ale vybrat 

projektanta, přistoupili jsme tedy k rozhodnutí na radě města ve věci nákupu radaru. Radar je 

objednaný, 4-8 týdnu a bude umístěn na Českodubskou 

Paní Jirošová: proč není i nahoře? 

Starostka: koupili jsem radar, který pořizuje statistiku, cca po 3 měsících vyhodnotíme vliv 

umístění, chceme konzultovat i s obyvateli vliv na zklidnění dopravy, pokud se prokáže radar 

jako pomoc, pak pořídíme radar i na horní Českodubskou. 

 

Pan Kuchta: chtěl bych se zeptat, jak jsme daleko s územním plánem? 

Starostka: několikrát jsem hovořila s projektantem, poslední termín s pořizovateli je konec 

tohoto týdne. 

 

 

Žádné další dotazy a připomínky nebyly a tak starostka schůzi ukončila v 19:49 hodin. 

 

 

V Hodkovicích nad Mohelkou 25. 03. 2019 

 

Zapsala: Naďa Burianová 

 

 

 

 

 

Bc. Markéta Khauerová          Mgr. Helena Řezáčová 

         starostka        místostarostka 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Karel Kuchta 

 

Pavel Vítek 

 

 

 

Pozn.:  

Osobní údaje dotčených osob nejsou zveřejňovány v souladu s ust. z. č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 


