
15/2019

USNESENÍ

z 15. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané
dne 28. srpna 2019 v kanceláři starostky města

Přítoínni: Ing. Markéta Khauerová, Mgr. Helena Řezáčová, Jan Bobek, Mgr. Jaroslav Fiala, Petr
Hanus
Omluveni:

Ze zápisu vypadávají následující splněné body: 193/19, 194/19, 195/19, 196/19, 199/19, 200/19,
201/19

202/19
Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 34 (zahrada) o velikosti 35 m2 v k.ú.
Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní , bytem Kostelní Vrch , 463
42 Hodkovice nad Mohelkou.
Rada města nedoporučuje prodej pozemku města z důvodu přístupu k sousední nemovitosti a
předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

203/19
Rada města po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání vybavení zubní
ordinace spoiečností JaMa Medical s.r.o., Lesní 474/39, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14
Liberec, IC: 06510671 za částku 100,00 KČ za měsíc a pověřuje starostku města podpisem
smlouvy.

204/19
Rada města podporuje záměr provozování zubní ordinace v Liberecké ulici č.p. 19, Hodkovice
nad Mohelkou. Považujeme za potřebné podpořit společnost JaMa Medical s.r.o., Lesní 474/39,
Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČ: 06510671 ve výběrovém řízení se zdravotními
pojišťovnami vyhlášeném Krajským úřadem v Liberci - odborem zdravotnictví. Pro obyvatele
města Hodkovice nad Mohelkou a spádových oblastí je nezbytné zajistit dostupnou
stomatologickou péči v režimu úhrad dle sazebníku zdravotních pojišt'oven. Zubní ordinace je
vybavena k ošetření dospělých i dětských pacientů.

205/19
Rada města projednala cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace
,,PARKOVIŠTĚ NA P:P:Č: 1446 V K.Ú. HODKOVICE NAD MOHELKOU", kterou podal
Miroslav Ira, Sokolská 1149/26, 460 01, Liberec - Liberec T-Staré Město, IČ: 76251055.
Rada města schvaluje zadání zhotovení projektové dokumentace Miroslavu Irovi a pověřuje
starostku města podpisem objednávky.

206/19
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 u pana
J (+2 osoby).
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207/19
Rada města projednala a bere na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů
ke dni 30.06.2019. Dluhy činí 104.202,00 KČ.

208/19
Rada města projednala a bere na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů
ke dni 31.07.2019. Dluhy činí 105.325,00 KČ.

209/19
Rada města po projednání schvaluje zařazení nové položky do seznamu zboží, a to Turistický
deník za prodejní cenu 50,00 Kč/ks.

210/19
Rada města po projednání schvaluje zřízení druhého prodejního místa pro prodej propagačních
předmětů a turistických suvenýrů, a to v městské knihovně.

211/19
Rada města projednala návrh Mgr. Jakab Hendrychové na obsazení volného bytu v DPS
Hodkovice nad Mohelkou.
Rada města schvaluje přidělení bytu č. paní L a jejímu synovi
V , trvale bytem Hodkovice nad Mohelkou.

212/19
Rada města po projednání pověřuje pana Petra Hanuse jednáním o prodeji traktom Belarus
SPZ L002128 a zajištěním nabídek na nákup jiného stroje. Rada města požaduje předložit
nabídky na prodej a koupi k odsouhlasení.

213/19
Rada města po projednání schvaluje koupi dvou světelných převěsil pro vánoční světelnou
výzdobu do ulice Liberecká a Pražská za celkovou cenu 41.142,00 KČ včetně DPH.
Dodavatelem bude společnost ATELIÉR MAUR s.r.o., Plzeň, Libušínská 575/82, PSČ 32600,
IČ: 25241885.
Rada města pověřuje starostku města podpisem objednávky.

214/19
Rada města po projednáni" schvaluje přijetí daru pro Mateřskou školu Hodkovice nad Mohelkou
s využitím pro účely vymezené § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů od společnosti Monroe Czechia, s.r.o., Rychnovská 383, 46342 Hodkovice nad
Mohelkou, IČ: 61061620 ve výši 25.000,00 KČ

215/19
Rada města po projednání schvaluje přijetí daru pro Dům s pečovatelskou službou s využitím pro
účely rozvoje Domu s pečovatelskou službou, podporu jeho obyvatel a seniorů v Hodkovicích
nad Mohelkou od společnosti Monroe Czechia, s.r.o., Rychnovská 383, 46342 Hodkovice nad
Mohelkou, IČ: 61061620 ve výši 25.000,00 KČ
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Usnesení z minulých jednání rady města:

62/19
Rada města projednala žádost o vyhrazené parkoviště pro dva automobily na části pozemku
města. p.č. 215/3 o výměře 163 m' (ostatní plocha) v k. ú. Záskalí, kterou podali í a
P , Záskalí č. ev. , 46342 Hodkovice nad Mohelkou.
Rada města souhlasí s vymezením dvou vyhrazených parkovacích míst pro rodinu pana
Vyhrazené parkoviště pro invalidy není možné realizovat, na štěrkové ploše nelze provést
vodorovné značení. Po obdržení písemného souhlasu Policie ČR k variantě reservé bude podána
žádost na Magistrát města Liberec o schválení dopravního značení.
Rada města pověřuje referentku oddělení životního prostředí Ing. Danu Karmazínovou
pokračováním v řešení žádosti.

89/19
Rada města projednala návrh na oddělení části pozemku a následné darování městu p.č. 349
(trvalý travní porost) o výměře cca 38 m' v k.ú. Záskalí, který ústně podal pan M ,
Záskalí , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o část pozemku, na kterém se nachází
kaplička sv. Amy a tři vzrostlé lípy. Rada města s darováním části pozemku souhlasí
za podmínky geometrického oddělení pozemku na náklady pana Po doložení
geometrického oddělení a nabídky na darování pozemku bude věc předána k rozhodnutí
do zastupitelstva města. Rada města pověřuje řešením tohoto bodu Ing. Danu Karmazínovou.

100/19
Rada města projednala žádost o prodej nebo prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku
města p.č. 33 (ostatní plocha) o velikosti cca 39 m' v k.ú. jílové. Žádost podala paní Miroslava
E , bytem Olbrachtova , Liberec.
Rada města s prodejem části prodeje pozemku souhlasí za cenu 130-Kč/m2. Po přípravě
geometrického plánu a vyvěšení na úřední desce bude předáno k rozhodnutí do zastupitelstva
města.

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 výhláškou. 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 B ř, bytem ul. Dolánky , 46342 Hodkovice nad Mohelkou. Rada
města pověřuje starostku města jednáním se státním podnikem Povodí Labe, Víta Nejedlého
951/8, 50003 Hradec Králové, Slezské Předměstí.

147/19
Rada města projednala žádost o zařazení do harmonogramu stavebních prací položení nové
kanalizace v ul. Dolánky, kterou předložil Be. E ř, bytem ul. Dolánky , 46342
Hodkovice nad Mohelkou.
Rada města sděluje, že vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s., a je
tedy potřeba jednat se zástupci společnosti SVŠ a.s.
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149/19
Rada města projednala žádost o odborné posouzení stavu zdiva v objektu Základní školy
Hodkovice nad Mohelkou, konkrétně v prostorách školní kuchyně a o stavební řešení vzniklé
situace, kterou předložila paní vedoucí provozu školní jídelny.
Statik po prohlídce místa navrhl rozmístění sádrových terčů a na začátku roku 2020 provede
vyhodnocení jejich stavu a budou doporučena opatření k nápravě stavu.

157/19
Rada města projednala žádost o odkoupení nebo pronájem pozemku
740 m2 (zahrada) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala
Puškinova , 46312 Liberec 24.
Rada města bude ve věci jednat následně po předložení dokladů
vlastnictví pozemku. Termín předložení dokladů je stanoven nejpozději

města p.č. 1016 o výměře
paní

prokazujících historické
do 31.12.2019.

197/19
Rada města projednala smlouvu na pronájem nebytových prostor Liberecká ul. 19, Hodkovice
nad Mohelkou na ordinaci zubního lékaře. Nájemní vztah bude uzavřen se společností JaMa
Medical s.r.o., Lesní 474/39, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČ: 06510671.
Rada města souhlasí uzavřením Smlouvy a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

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 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.

Nutné sledovat:
- oprava dešťové kanalizace jílové
- stav pohledávek za městskými byty
- protipovodňové opatření v Dolánkách na řece Mohelce
- odkanalizování objektů v Radoňovicích
- realizace komunikace Zahradní, Lesní, osvětlení
- zřízení vyhrazeného prostom na sběrném dvoře
- umístění elektronického komunikačního zařízení - retranslátoru Policie ČR

Zapsala: Bc. Ivana Brychcíová

Hodkovice nad Mohelkou 28.08.2019

Příští schůze RM bude 11.09.2019

'" y"") """i" ') h
Ing. Markéta K h a u e r o v á \ -k l gr.Helena Rezáčová

starostka města \~_ ,,,.l místostarostka města
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Rozdělovník: l) starostka
2) místostarostka
3) členové rady města
4) odbor správní a sociální
5) odbor ekonomický
6) odbor stavební úřad

7) evidence obyvatel
8) oddělení životního prostředí
9) sociální věci a byty

10) PO TSH - BHH
11)DPS
12) knihovna
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