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20/2019 
 

U S N E S E N Í 
 

z 20. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 6. listopadu 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: 244/19, 245/19, 246/19, 247/19, 248/19, 249/19, 

250/19, 251/19 

 

 

252/19 

Rada města projednala žádost o prodej části pozemku města p. č. 1730/1 (ostatní plocha)  

o výměře 4239 m
2 

v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala M. Š., Podlesí..., 463 42 

Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře cca 30 m
2
. Záměrem je výstavba 

garáže. 

Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku města na stavbu garáže z důvodu 

probíhajícího jednání z roku 2018 o umístění tří garáží a evidence více zájemců a předává věc 

k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

 

253/19 
Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí  

č. OLP/3693/2016 „ Projektová dokumentace centrální kanalizace a ČOV Jílové“. 

Dodatkem dochází ke změně termínu ukončení realizace projektu a to nejpozději do 30. 11. 

2020. 

 

254/19 

Rada města po projednání schvaluje přijetí a čerpání dotačních finančních prostředků  

v předpokládané částce 509.022,00 Kč – č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015255  

„Se sluníčkem naše školka, šťastný každý kluk i holka II“ – šablony II.  

 

255/19 

Rada města projednala žádost o povolení uzavření Mateřské školy v Hodkovicích  

nad Mohelkou. Žádost podala ředitelka mateřské školy paní Mgr. Irena Ryplová. 

Rada města schvaluje uzavření mateřské školy dne 23. prosince 2019, 27. prosince 2019, 30. 

prosince 2019 a 31. prosince 2019 s tím, že rodiče budou na tuto skutečnost řádně upozorněni. 

 

256/19 

Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů  

a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

 

257/19 

Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu 

a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města. 
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258/19 

Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku  

za užívání veřejného prostranství a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

 

259/19 

Rada města projednala žádost o finanční podporu akce „Nejúspěšnější sportovec okresu Liberec 

za r. 2019“, kterou podal zapsaný spolek Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace, 

Jablonecká 88/18, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, IČ: 46747818.  

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč na pořádání této akce  

na základě darovací smlouvy. 

 

260/19 

Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou paní  

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

Rada města souhlasí s navýšením příspěvku o 500.000,00 Kč (prostředky na nábytkové 

vybavení usn.RM 231/19). 

 

261/19 

Rada města projednala žádost o finanční dar na vydání publikace Podještědský lidový oděv 

v proměnách času, kterou podal Folklorní soubor Horačky z. s., Na Žižkově 159, Český Dub IV, 

463 43 Český Dub, IČ: 46747699. 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,00 Kč na základě darovací 

smlouvy. 

 

262/19 

Rada města projednala nový ceník pro odvoz vytříděného papíru a skla předložený společností 

WEGA Recycling s.r.o., Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 27650189 a 2 cenové 

nabídky, které podala společnost KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., Praha - Dolní Měcholupy,  

Ke Kablu 289/7, PSČ 10200, IČ: 28674286 a společnost Severočeské komunální služby s.r.o., 

Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 62738542. 

Vzhledem k výraznému navýšení cen ze strany společnosti WEGA Recycling s.r.o. rozhodla 

rada města o změně dodavatele služeb. 

Rada města schvaluje zajištění vývozů společností Severočeské komunální služby s.r.o. 

Rada města schvaluje ukončení smlouvy se stávajícím odběratelem společností WEGA 

Recycling s.r.o a pověřuje Ing. Danu Karmazínovou zajištěním předání výpovědi smlouvy tak, 

aby výpovědní doba začala 1. prosince 2019. 

 

263/19 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na odběr jedlých olejů a tuků od občanů 

se společností Makroils CZ s.r.o., Čajkovského 910/5, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec 

Králové, IČ: 02633485 a pověřuje Ing. Danu Karmazínovou zajištěním sběrných míst  

pro odkládání jedlých olejů a tuků od 01. 01. 2020. 

 

264/19 

Rada města projednala návrh na poskytnutí mimořádných odměn za splnění mimořádných nebo 

zvláště významných úkolů obce uvolněným členům zastupitelstva města a předává věc 

k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

 

 

 

 



RM 20.19  3 

265/19 

Rada města po projednání souhlasí s cenovou  nabídkou společnosti N&N KOŠÁTKY s.r.o., 

adresa síla: Kropáčova Vrutice 111, PSČ 29479, IČ: 27636844 na dodávku sněhové radlice  

za částku 124.630,00 Kč včetně DPH.  

Rada města po projednání souhlasí s financováním prostřednictvím leasingového financování 

společností Erste Leasing, a.s., člena finanční skupiny České spořitelny, a.s. v rámci leasingu 

traktoru Major HS 80 včetně vývodového hřídele.  

Rada města po projednání schvaluje, že sněhovou radlici budou do majetku kupovat a koupi 

financovat Technické služby Hodkovice, Liberecká 6, Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 651 

00 441. 

 

266/19 

Rada města provedla vyhodnocení cenových nabídek na akci „Celoroční údržba hřbitova 2020 - 

2021“. Nejvýhodnější nabídku předložila za cenu 297.000,00 Kč (společnost není plátcem DPH) 

společnost Zeleň-služby, kom. spol., Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,  

IČ: 02545322. Zakázka bude zadána této společnosti. 

 

267/19 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na výsadbu 5 ks stromů  

na sídlišti Podlesí a následnou péči po dobu 12 měsíců ode dne vysazení se společností  Zeleň-

služby, kom. spol., Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 02545322 za cenu 

48.750,00 Kč (společnost není plátcem DPH). 

 

  

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 nabídku na darování pozemku p. č. 349/2 (trvalý travní porost) o výměře  

34 m
2 

v k. ú. Záskalí, kterou podal pan M. Z., Záskalí..., 463 42 Hodkovice  

nad Mohelkou. Jedná se o pozemek, na kterém se nachází kaplička sv. Anny a tři vzrostlé lípy. 

Rada města s darováním pozemků souhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města. 

 

100/19 

Rada města projednala žádost o prodej nebo prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku 

města p. č. 33 (ostatní plocha) o velikosti 77 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
 a pověřuje 

starostku města jednáním se žadatelkou ve věci kanalizační přípojky. 
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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.  

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

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 užívacího práva 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. 

 

232/19 

Rada  města  projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 04/2009 K. na pronájem 

pozemků města p. č. 1842 o výměře 1720 m
2
 ( trvalý travní porost), p. č. 2114 o výměře 3277 m

2
 

( trvalý travní porost), p. č. 2745 o výměře 2517 m
2
 ( trvalý travní porost), vše v k. ú. Hodkovice 

nad Mohelkou, kterou podal pan K. K., bytem Koněvova..., Hodkovice  

nad Mohelkou. Žadatel pozemek užívá od roku 2009 a žádá o prodloužení nájemní smlouvy o 5 

let. Dle doporučení právní kanceláře bude uzavřena nová pachtovní smlouva.  

Rada města s pachtem výše uvedených pozemků souhlasí a ukládá tajemnici zveřejnit adresný 

záměr pachtu na úřední desce města.  

 

243/19 
Rada města projednala žádost o povolení stavebních úprav v bytu města Pražská 179, 

Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal nájemce bytu pan V. R., bytem Pražská..., Hodkovice 

nad Mohelkou. Předpokládaná cena rekonstrukce bytu činí 100.000,00 Kč až 130.000,00 Kč.  
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Rada města schvaluje poskytnutí částky ve výši 130.000,00 Kč na stavební úpravy. Částka bude 

umořována oproti nájemnému a zálohám na služby. S žadatelem bude uzavřen splátkový 

kalendář a Dohoda o provedení stavebních úprav s platností od 01. 01. 2020. Městu bude 

k podpisu předán Předávací protokol.   

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Nájemní smlouvy č. BP 0001/2018. Nájemné výše 

uvedeného bytu bude od 01. 01. 2020 činit 40,00 Kč/m
2 

za měsíc a nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu neurčitou.  

 

 

 

Nutné sledovat: 

 - oprava dešťové kanalizace Jílové 

- 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 

- stav zdiva v prostorách školní kuchyně 

 

 

 

Zapsala: Bc . Ivana Brychcíová 

 

 

Hodkovice nad Mohelkou 6. 11. 2019 

 

 

Příští schůze RM bude 20. 11. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


