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11/2019 
 

U S N E S E N Í 
 

z 11. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 22. května 2019 v kanceláři starostky města 
 

 

Přítomni: Mgr. Helena Řezáčová, Jan Bobek, Mgr. Jaroslav Fiala, Petr Hanus 

Omluveni: Bc. Markéta Khauerová 

 

Ze zápisu vypadávají následující splněné body: 137/19, 138/19, 140/19, 234/18, 3/19, 57/19 

 

 

141/19 

Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  

věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4017867/VB/01, kterou předložila 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, PSČ 

405 02, IČ 24729035 zastoupená společností BIMONT s.r.o. se sídlem České Mládeže 713/122, 

Liberec VIII, PSČ 460 08, IČ 47781262.  

Předmětem smlouvy je zřízení umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení 

distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad 

Mohelkou, a to pozemek p. č. 31 (ostatní plocha) o celkové výměře 1627 m
2
, v k. ú. Hodkovice 

nad Mohelkou. 

Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- 

Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. 

Rada města s uzavřením shora uvedené smlouvy souhlasí a předává věc k rozhodnutí 

zastupitelstvu města. 

 

142/19 

Rada  města  projednala žádost o odkoupení pozemku města p. č. 1016 o výměře 740 m
2
 

(zahrada) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé pan M. F. a paní M. F., 

Riegrova..., 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.  

Rada města se bude žádostí zabývat až po prověření všech skutečností. 

 

143/19  

Rada města projednala ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 02. 1995 

uzavřené s MUDr. Jitkou Dokovičovou, bytem Štefanikovo nám..., Liberec 1. Žádost podala 

z důvodu odchodu do důchodu. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke 

dni 31. 08. 2019.  

 

144/19 
Rada města projednala návrh ceníku Technických služeb Hodkovice. 

Rada města schvaluje cenu za službu, prostředek a zboží takto: 

 AVIA 30 – MP-13       500,00 Kč/Mhod. a přejezdy 14,00 Kč/km  

 TRAKTOR                  600,00 Kč/Mhod. 

 VARI                           290,00 Kč/hod 

 Sekání John Deere       450,00 Kč/hod. 

 Sekání s technikou (sekačka, křovinořez, plotořez) 350,00 Kč/hod. 

 Práce zaměstnance TS    270,00 Kč/hod. 
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 Pomocné práce                   150,00 Kč/hod. 

 Výlep plakátů formátu: 

A4 a menší                             20,00/ks 

A3                                          25,00/ks 

A2                                          30,00/ks 

A1 a větší                               50,00/ks 

 Pytel TDO 120l                      75,00 ks 

 Pytel TDO 60l                        40,00 ks       

 Rada města schvaluje platnost ceníku od 1. června 2019. 

 

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. 

 

146/19 

Rada města projednala žádost o opravu asfaltového povrchu komunikace v ul. Dolánky, kterou 

předložil Bc. E. K., bytem ul. Dolánky..., 46342 Hodkovice nad Mohelkou. Rada města 

pověřuje zajištěním opravy děr a výtluků pana Petra Hanuse, ředitele Technických služeb 

Hodkovice. 

 

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. 

 

148/19 
Rada města projednala a schvaluje uhrazení podílu města na dani z nemovitosti za dům  

č. p 216 v Hodkovicích nad Mohelkou za rok 2019 ve výši 498,- Kč. Žádost podal pan V. Laurin 

za Sdružení vlastníků tohoto domu, v němž vlastní Město Hodkovice  

nad Mohelkou v přízemí nebytové prostory. 

 

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. 

 

150/19 

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

ke dni 30. 04. 2019. Dluhy činí  102.167,00 Kč.  

 

151/19 
Rada města po projednání nesouhlasí s koupí prezentace v publikaci „Omalovánky první 

pomoci“. Nabídku předložila společnost IV-Nakladatelství s.r.o., Praha 3 - Žižkov, Koněvova 

2660/141, PSČ 13000, IČ: 27585948. 
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152/19 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na výkon zadavatelské 

činnosti – organizace a zajištění výběrového řízení „Mateřská škola – Hodkovice n. M.“ za cenu 

47.000,00 Kč včetně DPH se společností VYBER s.r.o., Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec 

nad Nisou, IČ: 27261972 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

153/19 

Rada města po projednání souhlasí s podáním přihlášky do soutěže „Soutěž Karla Hubáčka – 

Stavba roku Libereckého kraje 2019 Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c.“. Registrační 

poplatek činí 500,00 Kč. Rada města pověřuje starostku města podpisem přihlášky. 

 

154/19 

Rada města po projednání souhlasí s konáním příměstského tábora pod skálou Medvědice 

(Skalní údolí) v termínu 04. 07. 2019, 05. 07. 2019, 09. 07. 2019, 10. 07. 2019 a 11. 07. 2019 a 

dále 30. 07. 2019, 31. 07. 2019, 01. 08. 2019, 02. 08. 2019 a 05. 08. 2019, vždy od 8.30 hod. do 

19.00 hodin a s umístěním chemického plastového WC. Žádost podala společnost KVIZUJ s. r. 

o., Táborská 1132/6, Trnovany, 415 01 Teplice, IČ: 049 67 895. 

Rada města požaduje dodržovat pořádek a čistotu během táborů i po jejich skončení. 

 
155/19 

Rada města projednala a stanovila podmínky úpravy fotbalového hřiště pod lesem (za sídlištěm). 

Písemné podmínky obdrží vedení Sportovního klubu Hodkovice nad Mohelkou z. s., č. p. 589, 

463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 46745009. 

 

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 č. ev. 33,  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. 

 

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. 
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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 pověřuje Ing. Danu Karmazínovou, oddělení ŽPaP, jednáním se žadateli za účelem 

zjištěním rozsahu výměry požadovaných pozemků a dalším jednáním ve spolupráci s ředitelem 

Technických služeb Hodkovice. 

 

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.  

 

139/19 

Rada města se seznámila s nabídkami na realizaci dětského hřiště na sídlišti Podlesí a  

po prostudování rozhodla o představení 3 nabídek veřejnosti. 

 

 

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 22. 05. 2019 

 

Příští schůze RM bude 05. 06. 2019 

 

 

 

                Mgr. Helena  Ř e z á č o v á                                     Petr  H a n u s  

                    místostarostka města       člen rady města  

 

 

Pozn.:  

Osobní údaje dotčených osob nejsou zveřejňovány v souladu s ust. z. č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů.  

 


