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2/2019 
 

U S N E S E N Í 
 

z 2. mimořádné schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 12. června 2019 v kanceláři starostky města 
 

 

Přítomni: Ing. Markéta Khauerová, Mgr. Helena Řezáčová, Jan Bobek, Mgr. Jaroslav Fiala 

Omluveni: Petr Hanus 

 

 

Ze zápisu vypadávají následující splněné body: 156/19, 158/19, 159/19, 160/19, 161/19, 162/19, 

163/19, 164/19, 165/19, 166/19, 167/19, 142/19 

 

 

168/19 

Rada města po projednání přijímá výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku 

„Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou“ za cenu 5.973.834,54 Kč bez DPH, souhlasí s 

návrhem smlouvy s dodavatelem společností Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., Chanovice 102, 

Horažďovice, PSČ 341 01, IČ: 62496867 a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města. 

 
169/19 

Rada města po projednání souhlasí se změnou účelu a názvu projektu uvedeného v Místním 

akčním plánu (MAP) vzdělávání. Nový název a účel projektu je „Navýšení kapacity mateřské 

školy o 20 dětí“.  

 

 

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 s pronájmem částí výše uvedených pozemků souhlasí a ukládá tajemnici zveřejnit 

adresný záměr pronájmu na úřední desce města.  

 

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. 

 

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.  
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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 12. 06. 2019 

 

Příští schůze RM bude 19. 06. 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.  

 

 


