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12/2019 
 

U S N E S E N Í 
 

z 12. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 5. června 2019 v kanceláři starostky města 
 

 

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

Hanus 

Omluveni:  

 

Ze zápisu vypadávají následující splněné body: 141/19, 143/19, 144/19, 146/19, 148/19, 150/19, 

151/19, 152/19, 153/19, 154/19, 155/19, 139/19 

 

 

156/19 

Rada města po projednání přijímá výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku 

„Pořízení kompostérů pro obyvatele města Hodkovice nad Mohelkou“ za cenu 1.813.340,00 Kč 

bez DPH, schvaluje návrh smlouvy s dodavatelem společností MEVA-TRADE, s.r.o.,  

Na Urbance 632, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 25421492 a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

 

157/19 

Rada  města  projednala žádost o odkoupení nebo pronájem pozemku města p. č. 1016 o 

výměře 740 m
2
 (zahrada) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní D. T., 

Puškinova..., 46312 Liberec 24. 

Rada města bude ve věci jednat následně po předložení dokladů prokazujících historické 

vlastnictví pozemku. Termín předložení dokladů je stanoven nejpozději do 31. 12. 2019.  

 

158/19 

Rada města projednala žádost společnosti DAKA Servis s.r.o., Rychnovská 422, 463 42 

Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 25484885 o povolení konání sportovní akce 4. ročník v malé 

kopané, konané dne 29. 06. 2019 na hřišti za školou.  

Rada města s konáním sportovní akce souhlasí a požaduje zajistit řádnou pořadatelskou službu 

a dodržovat pořádek při akci. 

 

159/19 

Rada města po projednání schvaluje Provozní řád rozvozu obědů PS Hodkovice nad Mohelkou 

ve znění podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností  

od 1. 07. 2019. 

 

160/19 

Rada města po projednání schvaluje zadání zajištění výkonu technického dozoru stavebníka 

pro investiční akci „Bezbariérový přístup a vstup na zdravotní středisko“ Ing. Karlu Dlouhému, 

Podhorská..., 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 12806285 za cenu 33.033,00 Kč včetně DPH a 

pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

161/19 

Rada města projednala a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na žáka Mateřské školy 

v Hodkovicích nad Mohelkou a žáka Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou ve výši  



RM 12.19 2 

100,- Kč na jednoho žáka. Finanční prostředky mohou být využity na mimoškolní aktivity dětí  

a na preventivní programy. Prostředky musí být vyčerpány do konce roku 2019 a budou 

proplaceny na základě předložených řádných účetních dokladů. 

 

162/19 

Rada města po projednání navrhuje zastupitelstvu města udělení Ceny města paní A. 

Hrušovské, bytem Pražská..., Hodkovice nad Mohelkou a paní Z. Rybářové, bytem Podlesí..., 

Hodkovice nad Mohelkou. 

 

163/19 

Rada města projednala a schvaluje pronájem Sportovní haly za účelem nízkonákladového 

ubytování cca 200 závodníků v termínu ze 14. září 2019 od 17.00 hodin do 15. září 2019 do 9.00 

hodin za cenu 50,00 Kč za osobu. Žádost podal spolek Slavia Liberec orienteering, z. s., 

Humpolecká 507/11, 46005 Liberec V – Kristiánov, IČ: 22867449. Podmínkou je udržování 

pořádku po celou dobu ubytování. 

 

164/19 

Rada města po projednání schvaluje umístění stálého dopravního značení – 3 směrových 

informačních tabulí s logem firmy dle předložené žádosti. Žádost podala 1. jizerskohorská 

stavební společnost s.r.o., Pražská 392, 46342 Hodkovice nad Mohelkou.  

 

165/19 
Rada města projednala nabídku společnosti METROLUX s.r.o., U vinné révy 1776/11, 

Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 07214634 na zpracování podkladů pro žádost o dotaci 

z národního dotačního programu EFEKT včetně zpracování a odeslání žádosti za cenu 

102.245,00 Kč včetně DPH.  

Rada města schvaluje zadání zpracování podkladů včetně zpracování a odeslání žádosti a 

pověřuje místostarostku města podpisem objednávky. 

 

166/19 
Rada města po projednání schvaluje zadání zajištění výkonu technického dozoru stavby  

pro investiční akci „ Mateřská školka na pozemku p. č. 1139/1 v katastrálním území Hodkovice 

nad Mohelkou“ panu B. Weinfurterovi, 468 02 Dalešice..., IČ: 12807907 za cenu 59.000,00 Kč a 

pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

167/19 

Rada města po projednání schvaluje zadání realizační dokumentace pro stavbu „Hodkovice  

nad Mohelkou, Jílové – kanalizace a ČOV“ firmě Zdeněk Hudec s.r.o., Rychnov u Jablonce  

nad Nisou, Spojovací 180, PSČ 46802, IČ: 24219614 za cenu 190.000,00 Kč + DPH a pověřuje 

starostku města přípravou smlouvy v intencích nabídky a podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

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
2
 (ostatní plocha) v k. ú. Záskalí, kterou podali J. a L.  P., 

Záskalí...,  46342 Hodkovice nad Mohelkou. 

Rada města souhlasí s vymezením dvou vyhrazených parkovacích míst pro rodinu pana P. 
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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 s pronájmem částí výše uvedených pozemků souhlasí a ukládá tajemnici zveřejnit 

adresný záměr pronájmu na úřední desce města.  

 

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. 

 

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.  

 

142/19 

Rada města projednala žádost o odkoupení pozemku města p. č. 1016 o výměře 740 m
2
 

(zahrada) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé pan M. F. a paní M. F., 

Riegrova..., 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.  

Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku města, v tuto chvíli není pozemek určen  

k prodeji a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

 

145/19 

Rada města projednala a vzala na vědomí žádost na pročištění koryta řeky Mohelky, kterou 

předložil Bc. E. K., 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 
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Rada města projednala žádost o zařazení do harmonogramu stavebních prací položení nové 

kanalizace v ul. Dolánky, kterou předložil Bc. E. K., bytem ul. Dolánky..., 46342 Hodkovice nad 

Mohelkou.   

Rada města bere žádost na vědomí a pověřuje starostku města zajištěním informací o možnosti 

výstavby kanalizace. 

 

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 Marcela Kamišová, vedoucí provozu školní jídelny. 

Rada města pověřuje starostku města zadáním vypracování odborného statického posudku  

a předložením návrhu řešení radě města. 

 

 

 

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 5. 06. 2019 

 

Příští schůze RM bude 12. 06. 2019 

 

 

 

 

                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 

 

 

 

 

 

Pozn.:  

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

zpracování osobních údajů.  

 


