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Usnesení 

z 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 15. 5. 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: 

 

 

27/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019. Příjmy  

před rozpočtovou změnou byly 57.302.336,00 Kč, výdaje před rozpočtovou změnou byly 

68.212.336,00 Kč a financování před rozpočtovou změnou bylo 10.910.000,00 Kč. Příjmy 

v rozpočtové změně jsou 4.604.119,18 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 2.258.119,18 Kč  

a změna financování v rozpočtové změně je minus 2.346.000,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové 

změně budou 61.906.455,18 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 70.470.455,18 Kč  

a financování po rozpočtové změně bude 8.564.000,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých 

položek je součástí materiálů. 

 

28/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účetní závěrku města Hodkovice nad Mohelkou 

za účetní období 2018 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2018.  

 

29/19 

Zastupitelstvo města projednalo Návrh závěrečného účtu Města Hodkovice nad Mohelkou  

za rok 2018 podle předloženého materiálu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města 

Hodkovice nad Mohelkou za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením Města Hodkovice 

nad Mohelkou za rok 2018, a to bez výhrad. 

 

30/19 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej pozemku města p. č. 811 (zahrada) o velikosti 

439 m
2
 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan V. L., Nám. T. G. Masaryka..., 

Hodkovice nad Mohelkou.  

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku za cenu 50,00 Kč/m
2
 + náklady spojené 

s prodejem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. Součástí smlouvy o prodeji bude 

podmínka vstupu na pozemek při opravě opěrné zdi. 

 

31/19 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej pozemku města p. č. 1327 (ostatní plocha)  

o velikosti 127 m
2
 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé pan L. Š.  

a paní I. Š., Mlýnská…, Hodkovice nad Mohelkou.  

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku za cenu 90,00 Kč/m
2
 + náklady spojené 

s prodejem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

32/19 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej části pozemku města p. č. 786/1 (ostatní 

plocha) o velikosti cca 170 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal Ing. R. M., 
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Mlýnská…, Hodkovice nad Mohelkou. Záměrem je využití pro zřízení parkovacího místa na 

parkování osobního vozu. 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku za cenu 50,00 Kč/m
2
 + náklady spojené 

s prodejem + náklady za geometrické odměření pozemku a pověřuje starostku města podpisem 

smlouvy. 

 

33/19 

Zastupitelstvo města projednalo 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…, 

Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o část pozemku o výměře cca 50 m
2
. Záměrem je výstavba 

garáže. 

Zastupitelstvo města prodej části pozemku města žadatelce neschvaluje.  

 

34/19 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou a společnosti METRONET s.r.o., Praha 1, Maltézské 

nám. 537/4, PSČ 11800, IČ: 26762544. Společnost METRONET s.r.o. provozuje  

na pozemkových parcelách p. č. 1354 (ostatní plocha) o výměře 397 m
2
, p. č. 1436 (ostatní 

plocha) o výměře 1142 m
2
, p. č. 1439 (trvalý travní porost) o výměře 226 m

2
, p. č. 1450 (ostatní 

plocha) o výměře 4422 m
2
, p. č. 1679/2 (ostatní plocha) o výměře 596 m

2
, p. č. 1683/1 (ostatní 

plocha) o výměře 277 m
2
,
 
p. č. 1691/1 (ostatní plocha) o výměře 1365 m

2
,
 
p. č. 1693 (ostatní 

plocha) o výměře 1497 m
2
, p. č. 1729/1 (ostatní plocha) o výměře 3436 m

2
,
 
p. č. 1729/5 (ostatní 

plocha) o výměře 1301 m
2
, p. č. 1729/6 (ostatní plocha) o výměře 1107 m

2
, p. č. 1729/10 (ostatní 

plocha) o výměře 2013 m
2
, p. č. 1730/1 (ostatní plocha) o výměře 4239 m

2
, p. č. 1739 (ostatní 

plocha) o výměře 684 m
2
, p. č. 1745/1 (ostatní plocha) o výměře 1228 m

2
, p. č. 1755/1 (ostatní 

plocha) o výměře 9990 m
2
, p. č. 1755/2 (ostatní plocha) o výměře 1556 m

2
, p. č. 1756 (trvalý 

travní porost) o výměře 1844 m
2
, p. č. 1761 (ostatní plocha) o výměře 5866 m

2
, p. č. 1926 

(ostatní plocha) o výměře 719 m
2
, p. č. 1940/1 (ostatní plocha) o výměře 640 m

2
 a p. č. 3284/1 

(ostatní plocha) o výměře 6225 m
2
, vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou síť elektronické 

komunikace – optickou síť. 

Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 5.000,00 

Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

 

35/19 

Zastupitelstvo města ruší usnesení Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou č. 21/19  

ze dne 20. 03. 2019 v plném rozsahu a nahrazuje ho usnesením č. 36/19.  

 

36/19 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

01/2019 mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou a společnosti ADV Computers s.r.o.,  

Dr. Milady Horákové 44/119, 46006 Liberec, IČ: 25276018. Společnost ADV Computers s.r.o. 

provozuje na pozemkových parcelách p. č. 1450 (ostatní plocha) o výměře 4422 m
2
,
  

p. č. 1729/1 (ostatní plocha) o výměře 3436 m
2
, p. č. 1729/7 (ostatní plocha) o výměře 1419 m

2
, 

p. č. 1729/10 (ostatní plocha) o výměře 2013 m
2
, p. č. 1730/1 (ostatní plocha) o výměře 4239 m

2
, 

p. č. 1739 (ostatní plocha) o výměře 684 m
2
,
 
p. č. 1745/1, (ostatní plocha) o výměře 1228 m

2
, p. 

č. 1755/1 (ostatní plocha) o výměře 9990 m
2
, p. č. 1756 (trvalý travní porost) o výměře 1844 m

2  

a p. č. 1761 (ostatní plocha) o výměře 5866 m
2
, vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou síť 

elektronické komunikace – optickou síť. 
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Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 

37.550,00 Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

 

37/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

 vyhlášení podlimitního výběrového řízení výstavby mateřské školy dle zákona a 

metodických pokynů IROP pro období 2014-2020 

 schvaluje dvě výběrová kritéria, kritérium I. je nabídková cena bez DPH s váhou 50 %  

a kritérium II. je doba realizace stavby ve dnech kalendářních s váhou 50 % 

 jako termín zahájení stavby nejpozději měsíc červenec 2019 

 přípravu žádosti o dotaci do IROP 

Zastupitelstvo města pověřuje starostku města vyhlášením výběrového řízení a přípravou 

žádosti o dotaci. 

 

38/19 

Zastupitelstvo města schvaluje členství města Hodkovice nad Mohelkou v Dobrovolném svazku 

obcí Mikroregion Císařský kámen a pověřuje starostku města podpisem Dodatku č. 3  

ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Rádlo, Šimonovice 

s názvem Mikroregion Císařský kámen a podpisem Dodatku stanov č. 4 Dobrovolného svazku 

obcí. Zastupitelstvo města souhlasí s jednorázovým vkladem ve výši 20.000,00 Kč a ročním 

členským příspěvkem pro rok 2019 ve výši 10.000,00 Kč. 

 

39/19 

Zastupitelstvo města projednalo informaci o konání řádné valné hromady dne 20. 06. 2019, 

kterou představenstvo společnosti svolává akcionáře společnosti Severočeská vodárenská 

společnost a. s. se sídlem v Teplicích. 

Zastupitelstvo města schvaluje, aby Město Hodkovice nad Mohelkou zastupovala na této valné 

hromadě podle § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, starostka města. 

 

40/19 

Zastupitelstvo města projednalo žádost spolku Linka bezpečí,  z. s., se sídlem Ústavní 95, 181 

02 Praha 8, IČ: 61383198 o pokračování spolupráce a o finanční podporu činnosti spolku.  

Zastupitelstvo města poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000,00 Kč schvaluje a pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

 

41/19 

Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí zápis z 3. schůze finančního výboru ze dne  

25. 03. 2019. 

 

Zapsala: Bc. Ivana Brychcíová 

 

Hodkovice nad Mohelkou 15. 05. 2019 

 

 

            Bc. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


