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9/2019 
 

U S N E S E N Í 
 

z 9. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 24. dubna 2019 v kanceláři starostky města 
 

 

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

Hanus 

Omluveni:  

 

Ze zápisu vypadávají následující splněné body: 118/19, 119/9, 120/19, 122/19, 123/19, 124/19, 

125/19, 126/19, 127/19, 128/19, 129/19 

 

 

130/19 
Rada města v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou  

spol. s r.o. zvolila předsedou valné hromady společnosti starostku města paní Bc. Markétu 

Khauerovou a zapisovatele pana Ing. Jaroslava Lamače. 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou  

spol. s r.o. projednala a schválila výsledky hospodaření TEPLO Hodkovice nad Mohelkou  

spol. s r.o. za rok 2018. 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou  

spol. s r.o. projednala a schválila účetní závěrku za rok 2018. 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou  

spol. s r.o. projednala a schválila zaúčtování zisku před zdaněním za rok 2018 do 

nerozděleného zisku minulých let. 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou  

spol. s r.o. projednala a schválila vyplacení prémií vedoucímu kotelny a schválila roční 

prémiové ukazatele pro rok 2019. 

Rada města po projednání předloženého návrhu na odvolání jednatele společnosti TEPLO 

Hodkovice nad Mohelkou, spol. s r.o. odvolala jednatele společnosti pana Aleše Zalabáka 

z funkce jednatele společnosti ke dni jednání rady města, tj. ke dni 24. 04. 2019.  

Rada města jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jakožto jediný společník obchodní 

společnosti podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů jmenovala pana Ing. Jaroslava Lamače, bytem 

Pelíkovická..., 46342 Hodkovice nad Mohelkou jednatelem společnosti TEPLO Hodkovice nad 

Mohelkou, spol. s r.o., a to s účinností od 25. 04. 2019. 

Rada města projednala a stanovila výši mzdy vedoucího kotelny pana Ing. Jaroslava Lamače 

dle předloženého návrhu s účinností od 1. 05. 2019. 

Rada města projednala a schválila příspěvek společnosti na penzijní pojištění pana Ing. 

Jaroslava Lamače dle předloženého návrhu s účinností od 1. 05. 2019. 

Rada města projednala a schválila zvýšení příspěvku společnosti na penzijní pojištění pana L. 

S. dle předloženého návrhu s účinností od 1. 05. 2019. 

Rada města projednala a schválila pana Aleše Zalabáka, bytem Všelibice – Budíkov... jako 

odpovědnou osobu pro licenci na výrobu a distribuci tepla (ERÚ) do doby, než tuto licenci získá 

od Energetického regulačního úřadu pan Ing. Jaroslav Lamač. Do té doby bude pan Aleš Zalabák 

vykonávat tuto funkci na dohodu o provedení práce za radou města stanovenou měsíční odměnu 

dle předloženého návrhu. Současný pracovní poměr pana Aleše Zalabáka bude ukončen dohodou 

o skončení pracovního poměru ke dni 30. 04. 2019. 
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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.  

 

132/19 

Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p. č. 929 (zahrada) o velikosti 82 m
2
 a p. 

č. 930 (trvalý travní porost) o velikosti 70 m
2
, oba v k. ú. Záskalí za cenu 90,- Kč/m

2
. Žádost 

podal Ing. J. Ch., Geologická..., Hlubočepy, 15200 Praha 5.  

Rada města schvaluje záměr prodeje a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 

pozemku za cenu 90,- Kč/m
2
 + náklady spojené s prodejem, ukládá tajemnici zveřejnit adresný 

záměr prodeje na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

 

133/19 

Rada města projednala žádost Anny Kvapilové, Technické služby Hodkovice nad Mohelkou o 

stanovení paušálního ročního poplatku za používání HTS v DPS za rok 2018 na 1 uživatele/1 

telefonní číslo. Paušál je stanoven na 363,70 Kč na obyvatele DPS za rok 2018.  

Rada města souhlasí s výší paušálního ročního poplatku v DPS na rok 2018.  

 

134/19 
Rada města projednala a bere na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů  

ke dni 31. 03. 2019. Dluhy činí 101.167,00 Kč.       

 

135/19 

Rada města po projednání schvaluje zadání projektové dokumentace pro stavební povolení a 

pro provedení a zadání stavby „ Kulturní dům Sokolská 412, Hodkovice nad Mohelkou – oprava 

střech“ Ing. Václavu Pavlíkovi, Sněhurčina..., 460 15, Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, IČ: 

13340301 za cenu 256.000,00 Kč bez DPH a pověřuje starostku města podpisem objednávky.  

 

136/19 

Rada města po projednání souhlasí s úhradou částky 43.860,31 Kč z rozpočtu města za únik 

vody u DPS. 

 

 

Usnesení z minulých jednání rady města: 
 

234/18 

Rada města projednala škodní událost poškození garáže stojící na pozemku p. č. 737 v k. ú. 

Hodkovice nad Mohelku, jejímž vlastníkem je pan J. R., bytem Podlesí..., Hodkovice nad 

Mohelkou. K poškození došlo dne 24. 10. 2018 pádem části stromu rostoucího na pozemku p. č. 

407 v k. ú. Hodkovice nad Mohelku, vlastníkem pozemku je město. K možné odpovědnosti 

města za škodu se vyjádřila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a KVB 

advokátní kancelář s.r.o., Pardubice. Rada města bude ve věci jednat následně po předložení 

dokladů, k jejichž předání byl vlastník garáže vyzván. Rada města pověřuje starostku města  

po předložení dokladů dalším jednáním. 

 

3/19 

Rada města projednala a vzala na vědomí žádost na svedení a vyřešení povrchové vody  

na cestě u domu č. p. 379 a č. p. 615, která teče při velkém sněhu přes parcelu č. 112, která je 

v majetku města a na zbudování zpevněné cesty k pozemkům p. č. 310, 307 a 114,  vše v k. ú. 

Hodkovice nad Mohelkou, kterou předložili Z. B., bytem Kostelní vrch..., Hodkovice nad 
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Mohelkou, R. B., bytem Kostelní vrch..., Hodkovice nad Mohelkou, D. D., bytem Vrchlického..., 

Liberec 13, paní P. a pan Č., bytem Kostelní vrch..., Hodkovice nad Mohelkou a pan H., bytem 

Kostelní vrch..., Hodkovice nad Mohelkou.  

Rada města pověřuje starostku města dalším jednáním a místním šetřením. 

 

36/19 
Rada města projednala žádost o uzavření nájemní smlouvy, kterou předložila společnost Drive 

Trade, s. r. o., Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 05659345.  

Uzavření nájemní smlouvy není v tuto chvíli možné, rada města žádost zamítla. 

 

44/19 

Rada města po projednání ruší evidenci žadatelů o byty. 

 

57/19 

Rada  města  projednala žádost o odkoupení pozemku města p. č. 457/2 o výměře 225 m
2
 

(ostatní plocha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan V. P., Poštovská..., 46342 

Hodkovice nad Mohelkou. 

Rada města souhlasí s oddělením části pozemku a pověřuje starostku města zajištěním 

geodetického odměření. 

 

62/19 

Rada města projednala žádost o vyhrazené parkoviště pro dva automobily na části pozemku 

města p. č. 215/3 o výměře 163 m
2
 (ostatní plocha) v k. ú. Záskalí, kterou podali J. a L. P., 

Záskalí č. ev. 33,  46342 Hodkovice nad Mohelkou. 

Rada města souhlasí s vymezením dvou vyhrazených parkovacích míst pro rodinu pana P. 

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
2 

v k. ú.  Záskalí,  který ústně podal pan M. Z., 

Záskalí..., 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o část pozemku, na kterém se nachází 

kaplička sv. Anny a tři vzrostlé lípy. Rada města s darováním části pozemku souhlasí  

za podmínky geometrického oddělení pozemku na náklady pana Z. 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. 

 

98/19 

Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku p. č. 1464 (ostatní plocha) o celkové 

výměře 214 m
2 

a části pozemku p. č. 1203 (ostatní plocha) o celkové výměře 395 m
2
, oba v k. ú. 

Hodkovice nad Mohelkou. 

Žádost podali pan P. K. a paní D. K., oba bytem Na Zhůrách..., Český Dub. Záměrem je využití 

jako místo pro zařízení stanoviště při pracích pro stavbu rodinného domu. 

Rada města pověřuje Ing. Danu Karmazínovou, oddělení ŽPaP, jednáním se žadateli za účelem 

zjištěním rozsahu výměry požadovaných pozemků a dalším jednáním ve spolupráci s ředitelem 

Technických služeb Hodkovice. 
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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
2
 v k. ú. Jílové. Žádost podala paní M. E., 

bytem Olbrachtova..., Liberec. 

Rada města s prodejem části prodeje pozemku souhlasí za cenu 130,- Kč/m
2
. Po přípravě 

geometrického plánu a vyvěšení na úřední desce bude předáno k rozhodnutí do zastupitelstva 

města. 

 

121/19 

Rada města projednala žádost o souhlas s opravou plotu, který je umístěn částečně na pozemku 

města, p. č. 1729/6 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou a pozemku obyvatel domu Mánesova 529, 

Hodkovice nad Mohelkou p. č. 1422 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Po doplňujícím jednání bylo žadatelem sděleno, že plot opravovat nebude a souhlasí s jeho 

odstraněním. 

 

 

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 prostoru na sběrném dvoře 

- příprava prodeje bytů č. p. 6 a 202 – půdní vestavby  

- oprava chodníku před domem č. p. 598 v Podlesí 

- umístění elektronického komunikačního zařízení – retranslátoru Policie ČR 

 

Zapsala: Bc. Ivana Brychcíová 

 

Hodkovice nad Mohelkou 24. 04. 2019 

 

Příští schůze RM bude 6. 05. 2019 

 

 

 

 

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

                         starostka města                                             místostarostka města 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.:  

Osobní údaje dotčených osob nejsou zveřejňovány v souladu s ust. z. č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů.. 

 
 

 


