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13/2019 
 

U S N E S E N Í 
 

ze 13. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 19. 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: 168/19, 169/191 

 

 

170/19 

Rada města projednala návrh směrnice Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou  

ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole včetně podmínek 

splatnosti úplat s platností od 0109.2019 do 31.08.2020. 

Rada města souhlasí s předloženou směrnicí a s tím, že stanovuje výši úplaty za měsíční platbu 

ve třídě s celodenním provozem (čl. 3) na 550,- Kč a výši platby v období omezení nebo 

přerušení provozu podle čl. 4, odst. 1) na 175,- Kč a v odst. 2) na 262,-Kč. Ostatní ustanovení 

směrnice zůstávají beze změny. 

 

171/19 

Rada města projednala hodnocení činnosti Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou za období 

leden 2019 až červen 2019 a schvaluje návrh na výplatu odměny ředitelce paní Mgr. Ireně 

Ryplové za dobré vedení mateřské školy 1. pololetí 2019 

 

172/19 

Rada města po projednání schvaluje Organizační řád Pečovatelské služby Hodkovice  

nad Mohelkou ve znění podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou 

s účinností od 01.07.2019. 

 

173/19 

Rada města po projednání schvaluje Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 

včetně přílohy č. 1, 2, 3 a popisu personálního zajištění poskytovaných služeb ve znění podle 

návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 01.07.2019. 

 

174/19 

Rada města projednala návrh Mgr. Jakab Hendrychové na obsazení volného bytu v DPS 

Hodkovice nad Mohelkou. 

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 34 panu J. J., trvale bytem Praha. 

 

175/19 

Rada města projednala návrh Mgr. Jakab Hendrychové na obsazení volného bytu v DPS 

Hodkovice nad Mohelkou. 

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 24 paní J. Ž., trvale bytem Liberec. 
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176/19 

Rada města projednala návrh Mgr. Jakab Hendrychové na obsazení volného bytu v DPS 

Hodkovice nad Mohelkou. 

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 11 paní L. K. a jejímu synovi V. K., trvale bytem 

Liberec. 

 

177/19 

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

ke dni 31.05.2019. Dluhy činí 101.167,00 Kč.       

 

178/19 

Rada města projednala a bere na vědomí nabídku protikorozní ochrany městského mobiliáře, 

kterou předložila Asociaci českých a slovenských zinkoven, z. s., Na Burni 1497/39, 710 00 

Ostrava – Slezská Ostrava. V tuto chvíli ji město nevyužije. 

 

179/19 

Rada města projednala návrh na jmenování zastupujících opatrovníků klientů města Hodkovice 

nad Mohelkou a schvaluje, aby v případě nepřítomnosti paní Ladislavy Bolardové ji ve funkci 

opatrovníka pro jí přidělené opatrovance – D. Š., L. R., V. E., P. F., P. R., V. J., M. S., L. K., H. 

M., M. P., B. Ž., G. B., L. Č., F. K., I. B., J. P., R. G., B. M., J. F., K. Č. a A. R. zastupovala paní 

Kateřina Procházková, DiS, v případě nepřítomnosti paní Kateřiny Procházkové, DiS. ji ve 

funkci opatrovníka pro jí přidělené opatrovance – V. R., Š. S., M. D., A. B., J. H.,  

M. Š. a R. J. zastupovala paní L. B. Rada města schvaluje, aby v případě nepřítomnosti paní 

Ladislavy Bolardové i paní Kateřiny Procházkové, DiS. je ve funkci opatrovníka zastupovala 

Mgr. Martina Jakab Hendrychová. 

 

180/19 

Rada města projednala a schvaluje ceník propagačních předmětů města. Na městském úřadě 

bude prodej zajištěn na podatelně – pokladně.  

 

 

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. 

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 



RM 13.19 3 

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.  

 

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 
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. 

 

 

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

vlastnictví pozemku. Termín předložení dokladů je stanoven nejpozději do 31.12.2019.  

 

 

 

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 19.06.2019 

 

Příští schůze RM bude 03.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


