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Usnesení 

ze 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26. 6. 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: 

 

 

44/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. Příjmy  

před rozpočtovou změnou byly 61.906.455,18 Kč, výdaje před rozpočtovou změnou byly 

70.470.455,18 Kč a financování před rozpočtovou změnou bylo 8.564.000,00 Kč. Příjmy 

v rozpočtové změně jsou minus 1.555.150,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.880.850,00 

Kč a změna financování v rozpočtové změně je 3.436.000,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové 

změně budou 60.351.305,18 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 72.351.305,18 Kč  

a financování po rozpočtové změně bude 12.000.000,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých 

položek je součástí materiálů. 

 

 

45/19 

Zastupitelstvo města projednalo 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. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

 

 

46/19 

Zastupitelstvo města projednalo 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.  

Zastupitelstvo města prodej pozemku města žadatelům neschvaluje, v tuto chvíli není pozemek 

určen k prodeji.   

 

 

 

 

 



                                                                         2                                                                           ZM 4.19 

47/19 
Zastupitelstvo města projednalo žádost o odkoupení pozemků města p. č. 929 (zahrada) o 

velikosti 82 m
2
 a p. č. 930 (trvalý travní porost) o velikosti 70 m

2
 , oba v k. ú. Záskalí. Žádost 

podal Ing. J. Ch., Geologická..., Hlubočepy, 15200 Praha 5.  

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

s prodejem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

 

48/19 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o odkoupení pozemku města p. č. 457/2 o výměře 225 

m
2
 (ostatní plocha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan V. P., Poštovská..., 463 

42 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. 

 

 

49/19 

Zastupitelstvo města projednalo nabídku na darování pozemku p. č. 115/3 v geometrickém 

plánu označenou jako díl a) (ostatní plocha) o výměře 0,31 m
2 

v majetku paní E. P., Při trati..., 

Michle, 14100 Praha 4 a Ing. P. T., Údolní..., Braník, 14200 Praha 4 a p. č. 115/3 

v geometrickém plánu označenou jako díl b) (ostatní plocha) o výměře 11 m
2  

 v majetku Ing. P. 

T., oba v k. ú. Záskalí. 

Zastupitelstvo města uzavření smlouvy na darování těchto pozemků schvaluje a pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

 

 

50/19 

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou po projednání neschvaluje zařazení návrhů 

č. 61 a 62 do nového územního plánu města Hodkovice nad Mohelkou. 

 

 

51/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z 

Dotačního fondu Libereckého kraj, oblast podpory: Požární ochrana, program č. 1.1: Podpora 

jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/1775/2019. Poskytnutí účelové dotace 

je na projekt s názvem „Hasičský přívěs“. Celková výše přiznané účelové dotace může činit 

maximálně 100.000,00 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

 

52/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z 

Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: doprava, program č. 6.3: Podpora 

projektové přípravy č. OLP/2249/2019. Poskytnutí účelové dotace je na projekt s názvem 

„Cyklostezka podél silnice 278, část B, Vlčetín (obec Bílá) – Hodkovice nad Mohelkou, část 

město Hodkovice n. M., projektová a inženýrská činnost ve stupni DSP/PDPS“. Celková výše 

přiznané účelové dotace může činit maximálně 504.000,00 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 
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53/19 

Zastupitelstvo města po projednání uděluje Cenu města paní A. Hrušovské, bytem Pražská..., 

Hodkovice nad Mohelkou a paní Z. Rybářové, bytem Podlesí..., Hodkovice nad Mohelkou za 

aktivity mající vztah k městu 

 

 

54/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navržené termíny jednání Zastupitelstva města  

pro 2. pololetí 2019 dle předloženého plánu. 

 

 

55/19 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o možném obsazení zubní ordinace a pověřuje 

radu města dalším jednáním a přípravou ordinace k předání novému nájemci. 

 

 

 

Zapsala: Naďa Burianová 

 

 

Hodkovice nad Mohelkou, 26.06.2019 

 

 

 

 

 

            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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


