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Usnesení 

ze 6. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13. 11. 2019 

na Městském úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou 

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Zastupitelstvo města schválilo předložený program jednání a po projednání jednotlivých bodů 

přijalo následující usnesení: 

 

 

72/19  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na 

zakázku „Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou“. Smlouva je uzavřena se společností Haas 

Fertigbau Chanovice s.r.o., Chanovice 102, Horažďovice, PSČ 341 01, IČ: 62496867.  

Dodatkem se navýší cena díla o částku 250.838,15 Kč bez DPH z důvodu dodatečných 

požadavků města. 

 

73/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019. Příjmy  

před rozpočtovou změnou byly 61.817.787,18 Kč, výdaje před rozpočtovou změnou byly 

73.817.787,18 Kč a financování před rozpočtovou změnou bylo 12.000.000,00 Kč. Příjmy 

v rozpočtové změně jsou 724.629,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 724.629,00 Kč  

a změna financování v rozpočtové změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 

62.542.416,18 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 74.542.416,18 Kč a financování  

po rozpočtové změně bude 12.000.000,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je 

součástí materiálů. 

 

74/19 
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2020. Výdaje 

jsou plánovány ve výši 70.297.300,00 Kč, příjmy jsou plánovány ve výši 54.692.300,00 Kč  

a financování je plánováno ve výši 15.605.000,00 Kč. Rozpočet je plánován jako schodkový a 

financování je zajištěno z ušetřených finančních prostředků z minulých let. Tabulka 

s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů. 

Zastupitelstvo města souhlasí se sociálním fondem na rok 2020 ve výši 455.000,00 Kč na straně 

příjmů a výdajů. 

Zastupitelstvo města pověřuje tajemnici zajištěním zveřejnění návrhu rozpočtu města na úřední 

desce k připomínkování. 

Zastupitelstvo města souhlasí s přípravou a vyhlášením výběrových řízení na akce plánované 

v roce 2020. 

 

75/19 

Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání dne 12.12.2018, č. usn. 109/18 zřízení 

věcného břemene na části pozemku města p. č. 2026 (orná půda) v k. ú. Hodkovice nad 

Mohelkou. Jedná se o zřízení věcného břemene ve prospěch K. a J. J., Sametová..., Hodkovice 

nad Mohelkou za účelem zřízení kanalizační přípojky.  

Zastupitelstvo města projednalo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti. Finanční náhrada za 

zřízení služebnosti se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši 21%. 

Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí žadatelé. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje. 
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76/19 

Zastupitelstvo města projednalo 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. 

Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí město. 

Zastupitelstvo města uzavření smlouvy na darování tohoto pozemku schvaluje.  

 

77/19 
Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním 

poplatku ze psů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2020. 

 

78/19 

Zastupitelstvo města zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku 

z ubytovací kapacity dnem 31. 12. 2019. 

 

79/19 

Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020. 

 

80/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování 

nového územního plánu Hodkovice nad Mohelkou. 

 

81/19 

Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy OLP/3405/2019 o spolupráci při zajištění 

dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023, kterou předložil 

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508. Město se zavazuje zaplatit na 

zajištění dopravní obslužnosti Kraji částku ve výši 264.960,00 Kč za kalendářní rok. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje. 

 

82/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostce a 

místostarostce ve výši měsíční odměny, která členům zastupitelstva náleží za výkon jimi 

zastávané funkce, za splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů obce – Úspěšná realizace 

(příprava, průběh a dokončení) investičních akcí v letech 2018 – 2019, zejména: sportovní hala, 

pavilon MŠ, most ul. Rychnovská, revitalizace sídliště Podlesí – 1. etapa. Mimořádnost úkolu 

spočívá v objemu práce v krátkém časovém období, a to za podmínky plnění běžných pracovních 

povinností a úkolů vyplývající z funkce starostky a místostarostky.  

 

 

Zapsala: Bc. Ivana Brychcíová 

 

Hodkovice nad Mohelkou, 13. 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 
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Pozn.:  

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

zpracování osobních údajů.  

 


