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14/2019 
 

U S N E S E N Í 
 

ze 14. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 3. července 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: 170/19, 171/19, 172/19, 173/19, 174/19, 175/19, 

176/19, 177/19, 178/19, 179/19, 180/19 

 

 

181/19 

Rada města projednala 2 nabídky na zhotovení projektové dokumentace „Výstavba parkoviště 

ul. Podlesí u MŠ“, které podala společnost MDI plan s. r. o., Generála Svobody 25/108, 460 01 

Liberec XII – Staré Pavlovice, IČ: 05444314 a Miroslav Ira, Sokolská 1149/26, 460 01, Liberec - 

Liberec I-Staré Město, IČ: 76251055.  

Rada města schvaluje zadání zhotovení projektové dokumentace Miroslavu Irovi a pověřuje 

starostku města podpisem objednávky. 

 

182/19 

Rada města po projednání souhlasí s účastí Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou na 

projektu „Se sluníčkem naše školka, šťastný každý kluk i holka II“. Projekt nevyžaduje žádné 

spolufinancování, je plně hrazen ze státního rozpočtu a z ESF. 

 

183/19 

Rada města po projednání souhlasí s podáním projektu „Se sluníčkem naše školka, šťastný 

každý kluk i holka II“, schvaluje přijetí a čerpání finančních prostředků s tím, že finanční 

prostředky přijdou zřizovateli. 

 

184/19 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce Mateřské školy 

v Hodkovicích nad Mohelkou s Mgr. Irenou Ryplovou, ředitelkou Mateřské školy 

v Hodkovicích nad Mohelkou na projekt „Šablony II“. 

 

185/19 

Rada města projednala a bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH 

Hodkovice za 2. čtvrtletí 2019. 

Rada města při této příležitosti schvaluje výplatu odměny řediteli TS a BH panu Petru Hanusovi 

za dobré vedení TS a BH v uvedeném období.  

 

186/19 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo: 16/2019/DF. 

Smlouva je uzavřena se Spolkem rodáků a přátel Hodkovic, z. s. Dodatkem se mění bod č. II. - 

dotace bude vyplacena na bankovní účet.  

Rada města pověřuje starostku města podpisem dodatku smlouvy. 
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187/19 

Rada města po projednání přijímá výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku 

„Přívěsný požární vozík“ za cenu 423.500,00 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy 

s dodavatelem společností PROGRES SERVIS SIBŘINA,spol. s r.o., č. p. 59, 282 01 Masojedy, 

IČ: 00549142 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

188/19 

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. N. 

(+1 osoba), u pana O. G. (+1 osoba) a u paní M. G. (+1 osoba).  

 

189/19 

Rada města projednala žádost o opravu chodníků na sídlišti v Podlesí 537 A a Podlesí 537 B, 

předložila M. Š., jednatelka za SVBJ, Podlesí 537, Hodkovice nad Mohelkou  

a předloženou cenovou nabídku na provedení práce a dodání materiálů. 

Rada města navrhuje dvě varianty řešení. Vlastníci si zajistí a uhradí opravu se souhlasem města, 

nebo opravu uhradí město a vlastníci si převezmou pozemky s chodníky a předzahrádky.  

 

190/19 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností TR ANTOŠ, 

s.r.o., Nad Perchtou 1631, 51101 Turnov, IČ: 48152587. Předmětem díla je zajištění výroby  

a montáže herních prvků na akci „Herní prvky pro Hodkovice nad Mohelkou – sídliště Podlesí“.  

Rada města pověřuje starostku města 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. 

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. 
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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 schvaluje pronájem částí výše uvedených pozemků o celkové výměře 12 m
2
  

na dobu od 01.08.2019 do 31.07.2020 za cenu 500,00 Kč ročně s tím, že poměrná část ceny 

nájmu za rok 2019 bude uhrazena při podpisu nájemní smlouvy a za podmínky uvedení pozemků  

při skončení nájmu do původního stavu, umístění stavební buňky tak, aby neležela na betonovém 

krytu šachty na pozemku p. č. 1203 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, nepoškození stromů ani 

keřů, zachování průjezdu po pozemku p. č. 1203 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, a to  

i pro svozovou techniku Severočeských komunálních služeb a uvedení pozemků po ukončení 

pronájmu do původního stavu. V případě poškození trávníku bude tento znovu zatravněn, 

v případě poškození stromů bude ze strany nájemce zajištěno jejich odborné ošetření, příp. bude 

provedena kompenzační náhradní výsadba. 

Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

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. 
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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.  

 

 

 

 

 

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 03.07.2019 

 

Příští schůze RM bude 28.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                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.  

 

 

 

 

 

 


