
Zápis 
z 5. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 18. září 2019 na 

Městském úřadě Hodkovice nad Mohelkou. 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Starostka zahájila veřejné zasedání ZM. 

Konstatovala, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné v počtu 14 zastupitelů. 

Omluveni: Bc. Roman Hanuš 

 

Bod č. 1 - návrh a schválení programu jednání 

Návrh programu byl přijat  

Návrh byl přijat 

 

Bod č. 2 - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Starostka navrhla návrhovou komisi ve složení: Mgr. Šárka Menčíková, Zbyněk Dostrašil 

Návrh byl přijat.  

 

 

Starostka navrhla ověřovatele zápisu: Karel Kuchta, Mgr. Jaroslav Fiala 

Návrh byl přijat.  

 

 

Bod č. 3 - Rozpočtová změna č. 4/2019 schválená radou města 

 

Starostka: dáváme zastupitelům jen na vědomí, rozpočtové opatření schválila rada města 

7.8.2019 na mimořádném jednání. Týkalo se přijetí dvou dotací, z úřadu práce a 

z ministerstva kultury na okna v domě č.p. 217. Odkup zařízení zubní ordinace ve výši 

400.000 Kč a výdaje na dílčí opravy místních komunikací za částku 730.000 Kč.  

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

56/19  
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019, které 

schválila svým usnesením č. 201/19 rada města dne 07.08.2019.  

Příjmy před rozpočtovou změnou byly 60.351.305,18 Kč, výdaje před rozpočtovou změnou 

byly 72.351.305,18 Kč a financování před rozpočtovou změnou bylo 12.000.000,00 Kč. 

Příjmy v rozpočtové změně jsou 418.647,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 418.647,00 

Kč  

a změna financování v rozpočtové změně je 0,00 Kč.  

Příjmy po této rozpočtové změně budou 60.769.952,18 Kč, výdaje po rozpočtové změně 

budou 72.769.952,18 KČ a financování po rozpočtové změně bude 12.000.000,00 Kč.  

 

Bod č. 4 - Rozpočtová změna č. 5/2019 

Starostka: tato rozpočtová změna řeší vypořádání dotace, finanční transfer pro základní školu, 

další dotace jsou na sčítání lidí a bytů, které budou provádět pracovníci stavebního úřadu. 

Dále tam jsou výdaje týkající se oprav a investic, sanace zdiva ZŠ, potom technické 

zhodnocení sportovní haly. Dále tam máme přijetí daru od společnosti Monroe Czechia, který 

je vázán na DPS. Navýšení provozního příspěvku MŠ se týká výstavby nového pavilonu a 

https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/439998.xlsx


vybavení nového pavilonu, hračky a kuchyňské nádobí apod. Je to uvolnění první části, tak 

aby se mohli začít zařizovat.  

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

57/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019. Příjmy  

před rozpočtovou změnou byly 60.769.952,18 Kč, výdaje před rozpočtovou změnou byly 

72.769.952,18 Kč a financování před rozpočtovou změnou bylo 12.000.000,00 Kč. Příjmy 

v rozpočtové změně jsou 1.047.835,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.047.835,00 Kč  

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

61.817.787,18 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 73.817.787,18 Kč a financování  

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

součástí materiálů. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 5 - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města 

Starostka: shrnu to, je to asi úplně poprvé, kdy nemáme ani doporučení, a ani nebyli zjištěny 

nedostatky. Tím bych tu informaci opustila. Velký dík patří ekonomickému odboru. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

58/19 
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

Města Hodkovice nad Mohelkou, provedenou kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Přezkoumané období je od 01.01.2019 do 30.06.2019. 

 

 

Bod č. 6 - Majetkoprávní záležitosti města: 

 

 6 a) Směna pozemků p. č. 2306, 1790, 1797, části 2070 v k. ú. Hodkovice n. M. za 

pozemek p. č. 2293 v k. ú. Hodkovice n. M. 

Starostka: týká se to žádosti Libereckého kraje, kdy proběhla v červnu schůzka ohledně 

vzájemné směny pozemků mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Libereckým krajem. Město 

připravuje projekt cyklostezky na Český Dub a kraj v té lokalitě plánuje výstavbu několika 

objektů pro klienty svého zařízení. Jeden dům už je vyprojektován a měl by se v roce 2020 

postavit, a protože došlo k tomu, že se dva projekty řeší najednou, město by přenechalo touto 

směnou pozemek č. 2293 Libereckému kraji, který v tuto chvíli využívá Domov a centrum 

aktivit. Naproti tomu Liberecký kraj by přenechal pozemky pod plánovanou cyklostezkou.  

Pan Dostrašil: celá Liberecká ulice je krajská? Co chodník? 

Starostka: o tom budeme také jednat v dalším kole. 

Pan Kuchta: pozemky jsou až po tu vodáckou stanici? Takže, kdyby to dobře dopadlo, bude 

chodník? 

Starostka: ne, ten je plánován na druhou stranu.  

https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/440000.pdf
https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/439999.pdf
https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/439999.pdf


 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

59/19 

Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků. Pozemky p. č. 2306 (ostatní 

plocha) o výměře 161 m
2
, část p. č. 1790 (trvalý travní porost), část p. č. 1797 (ovocný sad) a 

část p. č. 2070 (ovocný sad) o výměře těchto tří částí 1123 m
2
, vše v k. ú. Hodkovice nad 

Mohelkou ve vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 

70891508 se navrhuje směnit za pozemek p. č. 2293 (trvalý travní porost) o výměře 1646 m
2 

v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví Města Hodkovice nad Mohelkou. Směna bude 

provedena bez doplatku. 

Zastupitelstvo města směnu schvaluje a pověřuje starostku města dalším jednáním  

a předložením směnné smlouvy zastupitelstvu města. 

Návrh byl přijat. 

 

 6 b) Žádost o odkup pozemku p. č. 34 v k. ú. Hodkovice n. M. 

Starostka: žádost podala paní V., jsme na Kostelním vrchu u nemovitosti, kde bydlí paní V. 

Nad tím je dům, kde bydleli K., a mezi nemovitostmi je pruh, který v současné době nikdo 

neužívá, ale je přes něj v tuhle chvíli jeden z možných přístupů do nemovitostí, které sousedí 

s paní V. RM nedoporučuje prodej, aby nezabránila vlastníkům nad ní přístupu k nemovitosti.  

Pan Pokorný: pokud jsem to pochopil, vstup do toho domu je z boku té úzké parcely? 

Starostka: ano. 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

60/19 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej pozemku města p. č. 34 (zahrada) o velikosti  

35 m
2
 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní M. V., bytem Kostelní vrch..., 

463 42 Hodkovice nad Mohelkou.  

Zastupitelstvo města prodej pozemku města žadatelce neschvaluje.  

Návrh byl přijat. 

 

 6 c) Vypořádání akce Hodkovice n. M. - vodovod a kanalizace LI017 029 

Starostka: u tohoto bodu jsou tři usnesení, ale projednáme to v jednom bodě. Vy, kdo jste 

zastupiteli delší dobu, víte, že se k tomu vracíme opakovaně. Záležitost se týká stavby 

vodovodu a kanalizace v ulici Duhová. Jsem vám sepsala důvodovou zprávu.  Městu 

30.6.2020 končí nájemní smlouvy na vodárenskou infrastrukturu. Aktuálně je nutné uzavřít tři 

smlouvy o zřízení služebnosti. Tímto krokem bychom pak definitivně tuto záležitost dořešili. 

Pan Hanus: já bych touto cestou chtěl požádat, aby zastupitelé tento bod podpořili.  

 

 

https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/439987.pdf


61/19 

Zastupitelstvo města projednalo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 135/2019/TPČ 

mezi těmito smluvními stranami: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,  

IČ: 70891508, Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 

Teplice, IČ 49099469, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689,  

415 50 Teplice, IČ: 49099451 a Město Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem nám. T. G. 

Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.   

Liberecký kraj je vlastníkem pozemků p. č. 1800 (ostatní plocha) a p. č. 1801 (ostatní plocha), 

oba v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Město na těchto pozemcích zrealizovalo stavbu 

„Hodkovice nad Mohelkou – vodovod a kanalizace pro 16 RD p. p. č. 2320 (Českodubská 

horní), k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, číslo stavby LI 017029“. 

Služebnost se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou částku 21.100,00 Kč + DPH, kterou město 

uhradí Libereckému kraji. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

Návrh byl přijat 

 

62/19 

Zastupitelstvo města projednalo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  

č. 260/2019/TPČ mezi těmito smluvními stranami: pan M. P. a paní Mgr. K. P., oba bytem 

Českodubská..., 46342 Hodkovice nad Mohelkou, Severočeská vodárenská společnost a.s., se 

sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 a Město Hodkovice nad Mohelkou, se 

sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.   

Manželé P. jsou vlastníkem pozemku p. č. 1513 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. 

Hodkovice nad Mohelkou. 

Město na tomto pozemku zrealizovalo stavbu „Hodkovice nad Mohelkou – vodovod  

a kanalizace pro 16 RD p. p. č. 2320 (Českodubská horní), k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, 

číslo stavby LI 017029“. 

Služebnost se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou částku 1.000,00 Kč, kterou město uhradí 

manželům P. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

Návrh byl přijat 
 

Informace: pan Petr Kamenský opustil jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo města je nyní 

usnášeníschopné v poštu 13 osob. 
 

63/19 

Zastupitelstvo města projednalo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  

č. 259/2019/TPČ mezi těmito smluvními stranami: Severočeská vodárenská společnost a.s.,  

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 a Město Hodkovice nad Mohelkou,  

se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Město je vlastníkem 

pozemků p. č. 1515 (ostatní plocha) a p. č. 1529 (trvalý travní porost), oba v k. ú. Hodkovice  

nad Mohelkou.  

Služebnost se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou částku 1.000,00 Kč + DPH v zákonné 

sazbě, která bude uhrazena městu. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

Návrh byl přijat. 

 



 6 d) Kupní smlouvy na byty č. p. 6 a č.p. 202 - půdní vestavby 

Starostka: jedná se o kupní smlouvy na byty č. p. 6 a 202. Měli bychom přijímat 5 usnesení 

k pěti bytovým jednotkám. Projednáme vše najednou, v roce 1998 získalo město investiční 

dotaci na výstavbu bydlení, vystavělo se 5 jednotek a po dobu dvaceti let vycházela z dotace 

zástava. S investory byly podepsány smlouvy o smlouvě budoucí. 20 let uplynulo, 7. 5. 2019 

byla vymazána zástava na č. p. 6 a 15. 5. 2019 na č. p. 202. Aby bylo možné uskutečnit 

převod, je nutné mít prohlášení vlastníka nemovitosti na jednotlivé byty. Prohlášení jsou 

vložena na katastru nemovitostí.  Dnes můžeme přistoupit k tomu, že jsou předloženy 

smlouvy na převod bytových jednotek.  

Paní Menčíková: uvádí se, že se budou převádět bezúplatně, v materiálech je částka, jak se 

k ní došlo? 

Starostka: cena je ze smlouvy o smlouvě budoucí. To jsou původní ceny z roku 1998. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

64/19 

Zastupitelstvo města projednalo uzavření Kupní smlouvy převod bytové jednotky č. 6/7, 

spoluvlastnického podílu o velikosti 7144/48863 na společných částech budovy č. p. 6  

a spoluvlastnického podílu ve výši 7144/48863 na pozemku p. č. 256 v k. ú.  Hodkovice  

nad Mohelkou s panem P. K., bytem Podlesí..., 46342 Hodkovice nad Mohelkou. Smlouva je 

uzavřena v souladu se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě z roku 1998. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

Návrh byl přijat. 

 

 

65/19 

Zastupitelstvo města projednalo uzavření Kupní smlouvy převod bytové jednotky č. 6/8, 

spoluvlastnického podílu o velikosti 4846/48863 na společných částech budovy č. p. 6  

a spoluvlastnického podílu ve výši 4846/48863 na pozemku p. č. 256 v k. ú. Hodkovice  

nad Mohelkou s panem P. K., bytem Podlesí..., 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Smlouva je 

uzavřena v souladu se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě z roku 1998. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

Návrh byl přijat. 

 

66/19 

Zastupitelstvo města projednalo uzavření Kupní smlouvy převod bytové jednotky č. 6/9, 

spoluvlastnického podílu o velikosti 7198/48863 na společných částech budovy č. p. 6  

a spoluvlastnického podílu ve výši 7198/48863 na pozemku p. č. 256 v k. ú.  Hodkovice  

nad Mohelkou s panem J. K. a paní V. K., bytem Soběslavice..., 463 44 Sychrov. Smlouva je 

uzavřena v souladu se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě z roku 1998. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy 

Návrh byl přijat. 

67/19 



Zastupitelstvo města projednalo uzavření Kupní smlouvy převod bytové jednotky č. 202/7, 

spoluvlastnického podílu o velikosti 5995/46255 na společných částech budovy č. p. 202  

a spoluvlastnického podílu ve výši 5995/46255 na pozemku p. č. 209 v k. ú.  Hodkovice  

nad Mohelkou s panem O. L., bytem Pražská..., 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Smlouva je 

uzavřena v souladu se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě z roku 1998. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

Návrh byl přijat. 

 

 

68/19 

Zastupitelstvo města projednalo uzavření Kupní smlouvy převod bytové jednotky č. 202/8, 

spoluvlastnického podílu o velikosti 3570/46255 na společných částech budovy č. p. 202  

a spoluvlastnického podílu ve výši 3570/46255 na pozemku p. č. 209 v k. ú.  Hodkovice  

nad Mohelkou s paní I. F., bytem Česká..., 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Smlouva je 

uzavřena v souladu se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě z roku 1998. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

Návrh byl přijat. 

 

 6 e) prodej movitého majetku – prodej traktoru Belarus 920 

Starostka: Technické služby, respektive město je vlastníkem traktoru Belarus 920, který je 

podle vyjádření technických služeb příliš velký a nikdo s ním nechce jezdit. V radě řešíme, 

zda budeme kupovat traktor nový, na leasing nebo použitý. Nabídky na odkup máme 4. Jedni 

nemají zájem, nabídka od pana M. J. je ve výši 134.000 bez DPH, od společnosti Belarus 

traktory s.r.o je 150.000 bez DPH a potom nabídka pana R. H. ve výši 165.500 bez DPH. 

Pan Hanus: letošní rok je tragický, co se týče zimní údržby, nic méně letos mi jedna 

společnost odmítla. Pan H. je ochoten i podepsat smlouvu na zimní údržbu. 

Starostka: je na stole možnost prodeje s tím, že tam je návaznost na zimní údržbu, není to 

dořešení celého problému. Sháníme, kde bychom pořídili jiný stroj, kam by se ty finance 

vložili. Uvidíme, jak se to celé podaří. 

Pan Hanus: my jsme zkoušeli i starší traktory, pokud to není vrak stojí kolem 750.000 Kč, 

nově zakoupení traktor bude mít perfektní využíti, mám i člověka, který s tím traktorem jezdí. 

Pan Kuchta: takže do budoucna se může i počítat s kontejnerem. 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

69/19 

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje prodej traktoru Belarus 920 RZ L002128 za 

cenu 165 000,- Kč + DPH v zákonné sazbě panu R. H., Petrašovice..., 463 42 Hodkovice nad 

Mohelkou, IČ 05420041 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 7 - Novostavba dílny na opravu a údržbu letadel a hangár – stanovisko města: 

 



Starostka: pokusila jsem se sepsat důvodovou zprávu z jakého titulu bychom se my měli 

vyjádřit. Jedná se o to, že společnost z Velkých Hamrů má záměr výstavby hangáru a dílny na 

údržbu. My jako město jsme účastníkem řízení, jako zastupitelé můžeme zaslat stanovisko. Já 

jsem to vyhodnotila, že bychom rozhodně měli, protože v územním plánu se výstavba 

v lokalitě letiště nepřipouští. Není to stavba ve veřejném zájmu.  

 

Pan Pokorný: mě by zajímalo, jestli k tomu mají současní provozovatelé letiště názor? 

 

Starostka: oni k tomu mají velké výhrady. 

 

Pan Pokorný: pokud to není v územním plánu, jak by mohli dostat stavební povolení? 

Starostka: tam jde o to, že doprovodnou stavbu by se nějakými připomínkami povolit dalo, ale 

ne dílna a přístavba. On ten žadatel nemá stanovisko odboru územního plánování Magistrátu 

města Liberec. 

 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

70/19 

Zastupitelstvo města po projednání nesouhlasí s plánovanou výstavbou „Novostavba dílny  

na opravu a údržbu letadel“ a předává toto stanovisko Krajskému úřadu Libereckého kraje, 

odbor životního prostředí a zemědělství. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 8 - Zápis ze 4. a 5. schůze finančního výboru  

Pan Vítek: komentář nemá. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

71/19 

Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí zápis ze 4. schůze finančního výboru ze 

dne 12.06.2019 a zápis z 5. schůze finančního výboru ze dne 04.09.2019. 

 

 

Bod č. 9 - Informace z rady města 

 

Plnění rozpočtu za 1–8 /2019 po konsolidaci 

Příjmy:     41.582.566,23 Kč 

Výdaje:      36.541.472,10 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů:                            5.041.094,13 Kč 

 

Výstavba MŠ Hodkovice 

 02.07.2019  podpis smlouvy s dodavatelem  

 24.07.2019  předání staveniště 

 02.09.2019  montáž hrubé stavby 

 09.09.2019 žádost o soulad projektu s IPRÚ Liberec – Jablonec 

 17.09.2019 podpis žádosti o dotaci do IROP 

   Parametry žádosti: 

   Celkové náklady v žádosti: 7.264.377,10 

   Celková dotace:  6.419.982,24 

 10.11.2019  termín předání díla dle smlouvy 

https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/439996.pdf
https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/439995.pdf


 kolaudace, stanovisko hygieny a hasičů, zápis do rejstříku,  

                                   zápis do MŠ, den otevřených dveří 

 02.12.2019  zahájení provozu MŠ 

 

 

Hřiště na sídlišti – předáno do užívání 30.8.2019, náklady na realizaci 483.656.- Kč vč. DPH 

 

Most v Rychnovské ul. – dílo dokončeno a předáno do předčasného užívání 26.7.2019 

 

Bezbariérová rampa – termín realizace díla je prodloužen do 30.11.2019, důvody zdržení – 

změna technologie izolace, výměna vodovodní přípojky, propadlá kanalizace… 

 

Zubní ordinace – město odkoupilo za 400.000.- Kč, vybavení zubní ordinace od MUDr. 

Dokovičové. Od 1.9.2019 je uzavřena nová nájemní smlouva se společností JaMa Medical 

s.r.o, společnost zahájila provoz ve středu 11.9.2019. 

Ordinační hodiny:  Po dentální hygienistka 

 Út 8:00 – 16:00 

 St 12:00 – 20:00 

 Čt 8:00 – 16:00 

Kontaktní telefon 485 145 519 

V roce 2020 nás čeká oprava podlahy v ordinaci a dle předběžné dohody nákup nového 

zubařského křesla a RTG – pravděpodobně na leasing. 

 

Hasičárna Záskalí – dokončena dílčí obnova vstupní chodby a fasády, celkové náklady 

103.000.- Kč. 

 

Rezervační systém sportovní hala – v srpnu byl nastaven a spuštěn nový rezervační systém 

do sportovní haly 

 

Oprava chodníků Nové Hodkovice – dle schválené dohody se společností 1. hodkovická 

proběhla první etapa opravy chodníků v lokalitě Nové Hodkovice.  

 

Kompostéry – dodávka od výrobce proběhne do 27.9.2019. Na městě probíhá příprava 

smluv, výdej kompostérů bude probíhat v areálu technických služeb v uvedených termínech.  

pondělí 7.10.     13–17 hod. 

středa  9.10.     13–19 hod. 

čtvrtek 10.10.    8–12 hod. 

sobota 12.10.    9–12 hod.  

pondělí 14.10. 13–17 hod. 

středa 16.10.    8–12 hod.  

Občany budeme o výdeji kompostérů informovat. 

 

Oprava Mlýnská – termín dokončení díla je 30.9.2019 

 

Opravy místních komunikací – proběhlo několik dílčích oprav, které schválila rada města 

na svém mimořádném jednání v srpnu – komunikace na Citeře, ulice Riegerova, cesta ke 

koupališti, opravy na sídlišti Podlesí, v Dolánkách, ul. Česká, Kostelní vrch, cesta k letišti – 

realizace byla rozdělena mezi 3 firmy, celkové náklady 710.000.- Kč. 

 



ÚZEMNÍ PLÁN – v pondělí 24.6.2019 proběhlo společné jednání s dotčenými orgány, nyní 

běží dvě dohadovací řízení s upřesněním rozsahu lokalit a po zapracování do návrhu bude 

vyhlášeno veřejné projednání územního plánu. 

 

Příprava rozpočtu na rok 2020 –  

 Pracovní porada ZM a FV 16.10.2019 od 18 hod 

 Návrh rozpočtu ZM  13.11.2019 od 18 hod 

 Schvalování rozpočtu ZM 11.12.2019 od 18 hod 

 

KORID LK (koordinátor regionální integrované dopravy Libereckého kraje – příspěvková 

organizace kraje) od platnosti nových jízdních řádů dojde k posílení spojení Liberec – Turnov 

o jeden spoj, na dráhu vstupuje nový dopravce Arriva s novými vlakovými soupravami, platba 

za dopravní obslužnost zůstane ve výši 90.- Kč/ občan/rok, dojde k revizi smluv na 

nadstandartní spojení (Lbc – Jbc) 

 

ČOV Jílové – pozemek 326/3 v k. ú. Jílové je již v majetku města, nyní žádáme o stanoviska 

dotčených orgánů pro zahájení stavebního řízení 

 

Veřejné osvětlení – probíhá zpracování žádosti o dotaci do programu EFEKT 2020 - výměna 

130 ks svítidel, části stožárů a 3 rozvaděčů. 

 

Střecha č. p. 217 – projektová dokumentace je před dokončením a bude požádáno o stavební 

povolení 

 

Technika na úklid sněhu – probíhá příprava prodeje traktoru BELARUS a jednání o 

zajištění jiné techniky 

 

Zastávky BUS – digitální informační tabule na třech autobusových zastávkách 

v Hodkovicích. Společný projekt měst a obcí IPRÚ Jablonec – Liberec, realizaci projektu řídí 

společnost KORID LK. 

 

 

 

Bod č. 10 – diskuze 

 

Pan Dostrašil: chtěl bych poděkovat za opravu silnice na Citeře. A také se chci zeptat, jestli 

víte o problémech zvýšené dopravy v bývalém pivovaru? Kolikrát nejsem schopný tam zajet, 

stojí tam kamiony.  

 

Starostka: děkuju za tu připomínku, o problému víme, byla jsem na jednání u velitele Policie 

ČR, slíbil, že se tam podívají, dal si to jako prioritu. Já jsem kontaktovala pana Basára, který 

tu problematiku způsobuje, přislíbil že se pokusí s tím něco udělat.  

 

Pan Kuchta: jsem se chtěl zeptat, zda se počítá s opravou cesty ze Sametové ulice.  

 

Starostka: napojení Sametové a Lesní ulice je na zpracování u rozpočtáře a předpokládám, že 

příští rok bychom to mohli zrealizovat. 

 

 

 



Žádné další dotazy a připomínky nebyly, a tak starostka schůzi ukončila v 20:07 hodin. 

 

 

V Hodkovicích nad Mohelkou 25.9. 2019 

 

Zapsala: Naďa Burianová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Markéta Khauerová          Mgr. Helena Řezáčová 

         starostka        místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Mgr. Jaroslav Fiala 

 

 

 

Karel Kuchta 

 

 

 

Pozn.:  

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

zpracování osobních údajů. 

 


