
RM 16.19  1 

16/2019 
 

U S N E S E N Í 
 

z 16. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 11. září 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: 202/19, 203/19, 204/19, 205/19, 206/19, 207/19, 

208/19, 209/19, 210/19, 211/19, 212/19, 213/19, 214/19, 215/19, 147/19 

 

 

216/19 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo: S 0016/2019. 

Smlouva je uzavřena se Zdeňkem Jeřábkem, Kněžičky.., 463 43 Český Dub, IČ: 46032711. 

Dodatkem se prodlužuje termín plnění do 29. 11. 2019 z důvodu nečekaných, ale 

opodstatněných okolností. 

Rada města pověřuje starostku města podpisem dodatku smlouvy. 

 

217/19 
Rada města projednala výpověď z nájmu části pozemku p. č. 3298 v k. ú. Hodkovice  

nad Mohelkou. Výpověď podal dne 4. 9. 2019 pan L. S., bytem Na Mlýnku..., 460 01 Liberec. 

Dle ujednání v nájemní smlouvě č. 06/2017 může být smlouva vypovězena oběma stranami, a to 

písemně s výpovědní lhůtou 3 měsíců.  Nájem skončí dne 31. 12. 2019. 

 

218/19 
Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku p. č. 3298 (trvalý travní porost)  

v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan V. S., bytem Rychnovská..., Hodkovice nad 

Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře cca 420 m
2
.    

Rada města se žádostí bude zabývat následně po doložení kupní smlouvy dokládající vztah 

k bytu v domě č. p. 391. 

Důvodem je skutečnost, že zahrádky umístěné na pozemku města p. č. 3298 jsou přednostně 

určeny k pronájmu současným spoluvlastníkům domu č. p. 391. 

 

219/19 

Rada města po projednání schvaluje Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností na kvalitu 

nebo způsob poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Hodkovice nad Mohelkou  

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

od 12.09.2019. 

 

220/19 

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

Hodkovice nad Mohelkou. 

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10 panu V. K. a jeho manželce paní M. K., trvale bytem 

Hodkovice nad Mohelkou. 
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221/19 

Rada města projednala návrh na směnu pozemků. Pozemky p. č. 2306 (ostatní plocha) o výměře 

161 m
2
, část p. č. 1790 (trvalý travní porost), část p. č. 1797 (ovocný sad) a část p. č. 2070 

(ovocný sad) o výměře těchto tří částí 1123 m
2
, vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou ve 

vlastnictví Libereckého kraje se sídlem U Jezu 642/2a,  461 80 Liberec 2, IČO 70891508 se 

navrhuje směnit za pozemek p. č. 2293 ( trvalý travní porost) o výměře 1646  m
2 

 v k. ú. 

Hodkovice  

nad Mohelkou ve vlastnictví města Hodkovice nad Mohelkou. Směna bude provedena bez 

doplatku. 

Rada města se směnou pozemků souhlasí, ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr směny 

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

 

222/19 

Rada města projednala návrh kupních smluv bytových jednotek č. 6/7 budova č. p. 6  

a spoluvlastnického podílu o velikosti 7144/48863 na společných částech budovy  

a spoluvlastnického podílu ve výši 7144/48863 na pozemku parc. č. 256,  č. 6/8 budova č. p. 6   

a spoluvlastnického podílu o velikosti 4846/48863 na společných částech budovy  

a spoluvlastnického podílu ve výši 4846/48863 na pozemku parc. č. 256,  č. 6/9 budova č. p. 6   

a spoluvlastnického podílu o velikosti 7198/48863 na společných částech budovy  

a spoluvlastnického podílu ve výši 7198/48863 na pozemku parc. č. 256, č. 202/7 budova  

č. p. 202 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5995/46255 na společných částech budovy  

a spoluvlastnického podílu ve výši 5995/46255 na pozemku parc. č. 209, č. 202/8 budova  

č. p. 202 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3570/46255 na společných částech budovy  

a spoluvlastnického podílu ve výši 3570/46255 na pozemku parc. č. 209 a ukládá tajemnici 

zveřejnit adresné záměry prodeje. 

 

223/19 

Rada města po projednání schvaluje prodejní cenu kalendáře na rok 2020 ve výši 190.00 Kč. 

 

224/19 

Rada města po projednání schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy, Hodkovice nad 

Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková organizace se sídlem Podlesí 560, 463 42 

Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 72744324 na 104 dětí a navýšení kapacity školní jídelny na 104 

strávníků. 

 

225/19 

Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou paní  

Mgr. Ireny Ryplové o navýšení provozního rozpočtu na vybavení nového pavilonu MŠ.  

Rada města souhlasí s navýšením rozpočtu o 300.000,00 Kč. 

 

226/19 

Rada města projednala výpověď pachtu se společností NISA – UNION s.r.o., Jílové 20, 463 42 

Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 25018086 na pozemek p. č. 326/3 v k. ú. Jílové, který  

na město přešel na základě Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1006991941. Pacht 

končí 1. 10. 2020. 

Rada města pověřuje starostku města podpisem výpovědi pachtu. 
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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
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. 

 

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. 

 

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. 

Statik po prohlídce místa navrhl rozmístění sádrových terčů a na začátku roku 2020 provede 

vyhodnocení jejich stavu a budou doporučena opatření k nápravě stavu. 
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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.  

 

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 v 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 prostoru na sběrném dvoře 

- umístění elektronického komunikačního zařízení – retranslátoru Policie ČR 

 

 

Zapsala: Bc. Ivana Brychcíová 

 

Hodkovice nad Mohelkou 11.09.2019 

 

Příští schůze RM bude 25.09.2019 

 

 

 

 

                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.  


