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18/2019 
 

U S N E S E N Í 
 

z 18. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 9. října 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: 227/19, 228/19, 229/19, 230/19, 231/19 

 

 

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), 1720 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 Kostelní vrch..., 

Hodkovice nad Mohelkou. Žadatel pozemek užívá od roku 2009 a žádá  

o prodloužení nájemní smlouvy o 5 let. 

Rada města se bude žádostí zabývat až po prověření podmínek smluvního vztahu. 

 

233/19 
Rada města projednala 2 cenové nabídky na provoz komunitní kompostárny na rok 2020, které 

podala společnost EKO Broumovsko s.r.o., Havlíčkova 310, 54931 Hronov, IČ: 28816501 a pan 

Petr Resl, adresa sídla: Sametová 729/15, 460 06, Liberec - Liberec VI-Rochlice, IČ: 71688994.     

Rada města schvaluje zadání provozu komunitní kompostárny na rok 2020 panu Petru Reslovi 

za cenu 158.900,00 Kč/rok + DPH. 

Rada města schvaluje ukončení účinnosti smlouvy se stávajícím provozovatelem společností 

EKO Broumovsko s.r.o., Havlíčkova 310, 54931 Hronov, IČ: 28816501 a pověřuje Ing. Danu 

Karmazínovou zajištěním ukončení smluvního vztahu k 31. 12. 2019. 

 

234/19 
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 traktoru Major HS 80 

včetně vývodového hřídele za částku 1.090.210,00 Kč včetně DPH.  

Rada města po projednání souhlasí s financováním traktoru Major HS 80 včetně vývodového 

hřídele v hodnotě 1.090.210,00 Kč včetně DPH prostřednictvím leasingového financování 

společností Erste Leasing, a.s., člena finanční skupiny České spořitelny, a.s. Město vloží  

do leasingového financování 200.000, 00 Kč.   

 

235/19 

Rada města po projednání souhlasí s vydáním 300 ks výtisků knihy Hodkovické pohádky. 

Předpokládaná cena je 34.000,00 Kč za tisk 200 ks knihy (100 ks bude na samostatnou 

objednávku nehrazenou z města). Rada města dále souhlasí s výplatou honorářů autorce textu  

a autorovi ilustrace ve výši 4.000,00 Kč + 10 ks autorských výtisků pro každého z autorů. 
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236/19 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S0014/2019. 

Smlouva je uzavřena se společností 1. jizerskohorská stavební spolčenost s.r.o., Pražská 392, 463 

42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884. Dodatkem se navyšuje cena díla za více práce  

o 77.447,60 Kč + DPH. 

 

237/19 

Rada města po projednání souhlasí s konáním představení s názvem Cirkus Hrůzy, který bude 

pořádat spolek Mistral Company, Burianova 921/15, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec,  

IČ: 27000605 v kině Hodkovice dne 24. 01. 2020 a stanovuje částku za pronájem prostor kina  

ve výši 250,-Kč/hodinu. 

 

238/19 

Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou  

na jmenování školské rady s novým členem. 

Rada města po projednání jmenuje Mgr. Věru Šulcovou, Bc. Vladimíru Šrýtrovou a Mgr. 

Helenu Řezáčovou členy školské rady při Základní škole T. G. Masaryka, J. A. Komenského 

467, Hodkovice nad Mohelkou. 

 

239/19 

Rada města projednala a bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy TGM Hodkovice  

nad Mohelkou školní rok 2018/2019. 

Rada města při této příležitosti schvaluje výplatu odměny ředitelce základní školy paní  

Mgr. Daně Kolomazníkové za dobré vedení základní školy ve 2. pololetí 2019 školního roku.  

 

240/19 

Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní  

Mgr. Kolomazníkové o vyjádření souhlasu města s přijetím sponzorského daru od společnosti 

Demokov ČR s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 02749904. Společnost daruje 

mobilní plot v hodnotě 2.000,00 Kč. 

Rada města neschvaluje přijetí sponzorského daru. 

 

241/19 

Rada města po projednání souhlasí s umístěním znaku města na trička florbalového kroužku. 

Žádost podal za TJ Sokol Hodkovice nad Mohelkou, oddíl florbalu pan J. Kuntoš, bytem 

Jílové..., Hodkovice nad Mohelkou. 

 

242/19 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace  

z Dotačního fondu Libereckého kraj, oblast podpory: regionální rozvoj, program č. 2.6: Podpora 

místní Agendy 21 

č. OLP/3690/2019. Poskytnutí účelové dotace je na projekt s názvem „ Koncepce rodinné 

politiky – podpora rodiny a seniorů“. Celková výše přiznané účelové dotace může činit 

maximálně 17.393,00 Kč.  

 

 

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. 



RM 18.19  3 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

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 

- stav zdiva v prostorách školní kuchyně 

 

 

Zapsala: Bc . Ivana Brychcíová 

 

Hodkovice nad Mohelkou 9.10.2019 

 

Příští schůze RM bude 23.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                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.  

 

 

 

 

 

 

 


