
Zápis 
z 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 15. května 2019 

na Městském úřadě Hodkovice nad Mohelkou. 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Starostka zahájila veřejné zasedání ZM. 

Konstatovala, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné v počtu 13 zastupitelů. 

Omluveni: Pavel Vítek, Bc. Roman Hanuš 

 

Bod č. 1 - návrh a schválení programu jednání 

Návrh programu byl přijat v pozměněné variantě, byl vypuštěn bod 6 e).  

 

Bod č. 2 - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Starostka navrhla návrhovou komisi ve složení: paní Mgr. Šárka Menčíková a pan Mgr. 

Jaroslav Fiala. 

Návrh byl přijat. 

Starostka navrhla ověřovatele zápisu: pana Tomáše Duška, pana Jana Bobka 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 3 - Rozpočtová změna č. 2/2019  
Předseda finančního výboru pan Pavel Vítek není přítomen. Starostka okomentuje rozpočtové 

opatření sama, na prvních položkách jsou uvedeny dotační peníze, ostatní položky 

rozpočtového opatření jsou přesuny z rezervy. 

 

Návrhová komise předložila návrh 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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 4 - Schválení účetní závěrky 

Starostka: přepokládám, že jste si prostudovali výkazy, výkaz pro plnění rozpočtu, který 

podrobně zobrazuje všechny položky a paragrafy celého rozpočtu. Rozvaha města za účetní 

období 2018 a předložený výkaz zisku a ztrát za totéž období.  

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

28/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účetní závěrku města Hodkovice nad 

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



Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 5 - Návrh závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města 

za rok 2018  
 

Starostka: toto je již srozumitelnější materiál, zpracovaný odborem ekonomiky, obsahuje 

tabulkově všechny číselné změny, které nastaly v průběhu roku. Rozpočtové změny, tabulku 

skutečných příjmů a výdajů za rok 2018 vč. procentuálního plnění, zpráva o hospodaření 

s majetkem města, tvorba a použitím fondů. Vyúčtování všech finančních vztahů, přijaté a 

vyplacené dotace a krátká zpráva o hospodaření příspěvkových organizací. Přezkoumání 

hospodaření za rok 2018. Ani v dílčím přezkumu nebyli zjištěny žádné nedostatky nebo 

chyby. I v riziku zadlužení se nepohybujeme v žádné negativní zóně. Návrh závěrečného účtu 

byl řádně vyvěšen na úřední desce. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 6 - Majetkoprávní záležitosti města 

 a) Žádost o odkup pozemku p. č. 811 v k. ú. Hodkovice n. M., pan L. 

Starostka: jedná se o žádost o uzavření kupní smlouvy na parcelu č. 811 v k. ú. Hodkovice n. 

M. Žádost vychází z toho, že jsme provedli kontrolu nájemních smluv a soulad užívání 

pozemků s nájemními smlouvami. Zjistili jsme, že je značný nesoulad. Požádaly jsme 

uživatelé, aby doložili na základě čeho, pozemky užívají. Pan L. reagoval tak, že by si parcelu 

rád odkoupil. Rada města doporučila cenu 50 Kč za m
2
, pozemek se nachází na Dlouhém 

kopci ve svahu, tudíž velmi špatně využitelný. Jediná podmínka rady města je, že nám nový 

vlastník umožní vstup na pozemek v případě opravy opěrné zdi v Dlouhém kopci.  

Petr Hanus: Mě oslovil pan L. jako zastupitele, abych požádal všechny zastupitele o dvě ceny, 

roviny a zbytku pozemku. 

Starostka: Ceník hovoří o nejnižší ceně 50 Kč za m
2
 a je na pozemky těžko uživatelné. 

Pozemek, kde je rovina, můžeme prodávat za cenu až 130 Kč za m
2
.  

Petr Kamenský: spočítal jsem to na 11.000,00 Kč, ten pozemek tak byl využíván už léta. To 

znamená že byl zadarmo využíván? 

Starostka: ano.  

Petr Hanus: v tom případě to je jen informace pro zastupitele. Výsledek vyřídím panu L. 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/424715.pdf


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..., 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. Součástí smlouvy o prodeji bude 

podmínka vstupu na pozemek při opravě opěrné zdi. 

Návrh byl přijat. 

 

 b) Žádost o odkup pozemku p. č. 1327 v k. ú. Hodkovice n. M., manželé Š. 

Starostka: jedná se podobný případ, vyzvali jsme uživatele k nápravě vztahu. Jedná se o 

pozemek p. č. 1327, který užívají manžele Š. jako součást své zahrady v bezprostřední 

blízkosti Mánesovy ulice, tam rada města navrhuje prodej pozemku za cenu 90 Kč za m
2
. 

Manželé Š. byli s cenou seznámeni a souhlasí. 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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..., 463 42 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. 

Návrh byl přijat. 

 

 c) Žádost o odkup části pozemku p. č. 786/1 v k. ú. Hodkovice n. M., Ing. M. 

Starostka: Další žádost o odkup pozemku o výměře cca 170 m
2
, jedná se pozemek 

v bezprostřední blízkosti jeho nemovitosti. Důvodem je možnost vybudování příjezdu ke 

garáži, do které teď najíždí přes pozemek pana Z. Rada města souhlasí a navrhuje, aby žadatel 

provedl geometrické odměření na vlastní náklady a poté bychom řešili kupní smlouvu 

s žadatelem. Rada města navrhuje cenu 50 Kč za m
2
, manipulační plocha.  

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

32/19 

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

plocha)  

o velikosti cca 170  m
2
 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal Ing. R. M., Mlýnská..., 

463 42 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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 d) Žádost o odkup části pozemku p. č. 1730/1 v k. ú. Hodkovice n. M., paní Š. 

https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/424716.pdf
https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/424713.pdf
https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/424712.pdf


Starostka: jedná se o žádost paní M. Š. o odkoupení části pozemku o výměře 50 m
2
 za účelem 

výstavby garáže. Rada města žádost odmítla s tím, že jsme udělili souhlas třem žadatelů, kteří 

požádali o stavbu garáže v blízkosti tohoto pozemku. Žadatelce jsme sdělili, že se bude 

možné k její žádosti vrátit, až budou garáže stát.  

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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..., 

463 42 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.  

Návrh byl přijat. 

 

 e) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - METRONET s. r. o. 

Společnost prováděla pokládku optické sítě v lokalitě sídliště Podlesí, zastupitelstvo smlouvu 

schvalovalo na podzim roku 2017. Smlouva se bude uzavírána jako úplatní za cenu 5.000 Kč 

bez DPH. Společnost Metronet má závazek, který v současné době plní, a to je bezplatná 

desetiletá dodávka internetových služeb pro organizace města - zprovozněno pro mateřskou 

školu, knihovnu, pečovatelskou službu a sportovní halu. 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

Petr Hanus: máme skutečné zaměření pozemků?  

Starostka: Ano, mám to tady. 

https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/424711.pdf


Pavel Pokorný: máme někde smluvně podložené ty dodávky internetu? 

Starostka: Ano, je to v samostatných smlouvám na odběrná místa. 

 

 f) Revokace usnesení č. 21/19 ADV Computers s. r. o. 

Starostka: byly jsme pečliví a uzavřeli jsme věcné břemeno i na pozemky, které nejsou 

v majetku města. Takže dnes bychom potřebovali přijmout zrušení usnesení 21/19. A je 

potřeba přijmout usnesení nové. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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.  

Návrh byl přijat 

 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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.
 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

Pavel Pokorný: je vidět, že u druhé firmy je pozemků víc. 

Starostka: Společnost Metronet toho pokládala víc v delší trase, společně jsou jen na části 

trasy. 

 

 

Bod č. 7 - Projednání výstavby mateřské školy 
 

Starostka: zastupitelé se sešli v pondělí na pracovní poradě, kde jsme diskutovali o dalších 

pracích, které nás čekají při výstavbě. Konstatuji, že v tuto chvíli máme několik dílčích kroků 

vyřešených a dnes musíme rozhodnout o zadání zakázky na realizaci stavby. Měla jsem 

schůzku na Magistrátu města Liberec, ve věci žádosti IROP, zda můžeme požádat o dotaci, 

kterou jsme měli alokovanou na bezbariérovost ZŠ a můžeme převést na realizaci stavby 

mateřské školy, alokovaná částka je celkem cca 5 milionů korun, záležet bude na celkových 

nákladech.  Vzhledem k tomu, že budeme žádat z IROP, musíme realizovat podlimitní řízení. 

https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/424705.pdf


Výběrové řízení se musí realizovat pouze elektronicky, takže musíme využít služeb nějaké 

firmy, která tyto služby poskytuje. Další věc, o které jsme diskutovali, je nastavení 

výběrových kritérii. Je potřeba dát dvě kritéria. Tzn že jedno kritérium bude nabídková cena 

bez DPH, tak to uvádí všechny příručky a my té ceně můžeme dát váhu a zároveň vzorec, 

kterým budeme přepočítávat váhu toho kritéria, a poté to bude doba trvání stavby ve dnech a 

zase je tam možná váha (je možná 50%), obě kritéria mohou být ve stejné poloze. Je teď na 

nás, abychom o tom diskutovali. Máte na stole modelové výpočty. Jen doplním, že po 

včerejším zápisu do mateřské školy nebude schopni uspokojit 10-12 dětí, které měly mít 

nárok být od 1. 9. 2019 v mateřské škole. Shoda je, že budeme preferovat rychlejší stavbu, 

abychom byli schopní nabídnout místa pro děti. 

 

Petr Hanus: za mě zůstaňme u toho, co bylo na poradě, 50% na 50% 

Starostka: chce někdo jiný návrh? 

 

Starostka: prosím o dílčí hlasování, kdo je pro kritéria 50% na 50%. Zastupitelé jednoznačně 

tuto variantu odsouhlasili. Může se stát, že může být upraveno na 51% na 49%, ale abychom 

byli vůči IROP dostatečně krytí, požádala bych o uvedení přesné citace do zápisu: 

Zastupitelstvo města volí hodnotící kritéria – nabídková cena bez DPH a doba trvání stavby 

v kalendářních dnech především z důvodu urychleného zahájení stavby. V přijímacím řízení 

nejsme schopni uspokojit poptávku rodičů a umístit do MŠ všechny děti, které na to mají ze 

zákona nárok. 

 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 8 - Vstup města do Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Císařský kámen 

 

Starostka: Rada města projednávala tento bod. Spolek má v současné chvíli 4 členské obce: 

Dlouhý Most, Jeřmanice, Rádlo a Šimonovice. Mají zájem o vstup Hodkovic nad Mohelkou a 

Rychnova u Jablonce nad Nisou. Poslední jednání, kde jsme dostali všechny podklady, 

proběhlo na jaře. V tuto chvíli jsme město s počtem cca 2800 obyvatel a tím pádem jsme 

vyřazení z žádostí o dotace z programu venkova KÚLK. V případě, že se staneme členem, 

budeme moci být žadateli. Projekt venkova je vždy nejvíc naplněn. Všechny projekty, které 

by se prostřednictvím svazku měly podávat, se musí podat minimálně za 3 obce, tzv. 

meziobecní spolupráce. Z toho důvodu si myslím, že by bylo vhodné se stát členem. Je to 

vlastně spolupráce s našimi přímými sousedy. Spolupráce se všemi starosty je na velmi dobré 

úrovni. Pro nás by to znamenalo jednorázový vklad a členský příspěvek.  

 



Petr Hanus: my jsme o tom na radě města diskutovali a doporučujeme členství 

v mikroregionu. 

 

Alexandra Hrušovská: myslím si, že meziobecní spolupráce je důležitá, vstupní částka je 

zanedbatelná. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

Pan Bláha: proč nejedeme směr Sychrov? 

 

Starostka: to jsou obce, které spadají pod ORP Turnov a tam je jiné členění. 

 

 

Bod č. 9 - Pověření na valnou hromadu SVS 

Starostka: materiál k tomuto bodu nemáme, každoročně schvalujeme účast někoho ze 

zastupitelů, musíme tak učinit i letos. Valná hromada se koná 20. 6. 2019, musíme to tedy 

udělat dnes. Má někdo jiný návrh, než abych tam jela já? 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 10 – Spolupráce s Linkou bezpečí 

 

Starostka: obdrželi jsme žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí. Zastupitelé vědí, 

že jsme v roce 2017 a 2018 schválili příspěvek 5.000 Kč, a přestože je žádost napsaná na 

10.000 Kč.  Já bych ráda podržela linii, kterou jdeme, a navrhuji částku 5.000 Kč na podporu 

Linky bezpečí. 

 

Místostarostka: těch žadatelů přijde během roku daleko víc, proto navrhujeme zůstat u této 

částky. 

Starostka: Linka bezpečí to zasílá cíleně na zastupitelstvo města, proto to tu máte, jinak tyto 

žádosti jsou projednávány v RM a rozpočet na tyto příspěvky pamatuje. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 



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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 11 – Zápis z 3. schůze finančního výboru 

 

Starostka: protože je za finanční výbor přítomna jen paní Burianová, prosím o komentář. 

Naďa Burianová: zápis z finančního výboru je z března. Projednávali jsme aktuální čerpání 

rozpočtu a také kontrolu organizací města. Aktuálně je hotová kontrola v mateřské škole 

včetně zápisu. Technické služby a bytové hospodářství jsou také již po kontrole. Zápis se 

zpracovává. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

41/19 

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

dne 25. 03. 2019. 

Návrh zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

Bod č. 12 – Informace z rady města 

 

Plnění rozpočtu za 1 – 4 /2019 po konsolidaci 

Příjmy:    19.196.989,93 Kč 

Výdaje:      15.436.861,61 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů:                3.760.128,32 Kč 

 

Uzavírka I/35 a sjezdu do Hodkovic, oprava kruhového objezdu – v pondělí 13. 5. 2019 

byla zahájena postupná rekonstrukce povrchu vozovky I/35 mezi Libercem a Hodkovicemi. 

Uzavírka se bude postupně měnit a posouvat, pro Hodkovice je zcela zásadní informace, že 

od 1. 7. do 7. 7. 2019 bude zcela uzavřen sjezd z I/35 do Hodkovic, výjezd směrem na Prahu 

zůstane zachován. Dále je plánována oprava kruhového objezdu, tam zatím není upřesněn 

termín a způsob opravy. 

 

Termín a trasa Rallye Bohemia – dne 14. 7. 2019 povede přes Hodkovice trasa 16 a 19 

rychlostní zkouška, uzavírka je plánovaná od 7:30 – 16:30 hod. 

 

Virtuální univerzita třetího věku – byla spuštěna náborová kampaň pro studenty VU3V, 

zahájení v říjnu 2019, výukové prostory v základní škole 

 

Instalace radaru spodní Českodubská – v úterý 7. 5. 2019 byl na spodní Českodubské 

instalován měřič rychlosti 

 

Veřejné osvětlení k Šimovně – byla dokončena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení 

v Rychnovské ulici směrem k Šimovně. Nyní je v ulici 17 svítidel, náklady vč. výměny 

kabelového vedení 310.000,00 Kč 

 



Generel VO – je dopracován a bude připravena žádost do programu EFFEKT na Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, o dalších přípravách Vás budeme informovat. 

 

Rozdělení dotačního fondu města pro rok 2019 - schválila rada města na základě hodnocení 

dotační komise, podpořeno je 22 žádostí částkou 350.000,00- Kč 

 

Dětské hřiště – sídliště Podlesí střed – nabídky budou představeny veřejnosti v červnu. 

Občané budou zapojeni do rozhodování o výběru, která nabídka bude realizována. 

 

Restaurátorská zpráva – křížek na Buříně - na realizace je potřeba zajistit cca 370.000,00 

Kč 

 

Aktuálně probíhá: 

celková rekonstrukce mostu v Rychnovské ul. 

výběrové řízení na dodávku kompostérů (otevírání obálek 28. 5. 2019 v 12:30) 

oprava náhonu – dokončeno včetně zaměření  

jednání o pozemku pro výstavbu ČOV a kanalizace Jílové 

předaná dokumentace na ČOV a kanalizaci Jílové 

předaná dokumentace na střechu KD 

veřejné osvětlení v ul. Rychnovská – dokončeno 

sanace základů základní školy 

projektová dokumentace Bezbariérovost a odborné učebny ZŠ 

projektová dokumentace Cyklostezka Karolíny Světlé 

projektová dokumentace střecha č.p. 217 + jednání NPÚ 

žádost o dotaci do Agendy 21 – Koncepce rodinné politiky 

 

Informace k žádostem podaným na Ministerstvo pro místní rozvoj: 

Oprava části místní komunikace Mlýnská, Rekonstrukce most ul. Rychnovská,  

Na stránkách MMR je nyní zveřejněná informace, že předpokládaný termín vyhodnocení 

žádostí je začátek června 2019. 

Do vyhlášených výzev na Ministerstvu pro místní rozvoj bylo podáno 4.224 projektů za 

7.880.539.438.- Kč a připravená alokace 910.000.000.- Kč. 

 

Další řádné jednání zastupitelstva města se uskuteční 26. 6. 2019 od 18 hodin. 

 
 

Bod č. 13 – Diskuze 

 

Alexandra Hrušovská: já jen za Kontrolní výbor, my jsme kontroly za rok 2018 dokončili, jen 

jsem nestihla vypracovat zprávu. Rozešlu ji včas aby to bylo na příští zastupitelstvo. Chtěla 

jsem říct, že se 26. 6. budu muset omluvit, budu služebně pryč.  

 

Starostka: beru na vědomí a máme to časově napnuté a zkusíme to a já si obvolám kdo je. 

Děkuju za informaci, abychom to byli schopní schválit. 

 

Petr Hanus: chtěl bych informovat, že spolek rodáků a přátel Hodkovic vydal knihu – shrnutí 

deseti cest za poznáním a ta kniha vyhrála ocenění „Kniha roku Libereckého kraje“ 

v kategorii čtenářů. Je k dispozici v prodeji za cenu 170 Kč a prodává se i v Liberci. 

 



Zbyněk Dostrašil: já se omlouvám na 26. 6. Dvě věci, lidé se mě ptají na kompostéry. Bude 

termín srpen? ČEZ pořezal stromy v okolí vysokého napětí a ten nepořádek tam. 

Starostka: já o tom problému vím, kdykoliv se dotazuji na ČEZ, je mi odpovězeno, že až se 

dostanou se štěpkovačem sem, tak to zlikvidují. 

 

Karel Kuchta: mám dotaz na Petra Hanuse, v krátkém kopci naproti panu Brojerovi jsou 

stromy a roští, co se s tím zamýšlí, lze to prořezat? 

Petr Hanus: my s tím nemáme problém, ale asi by město mělo vyvinout tlak, jestli si to udělá 

majitel sám. 

Místostarostka: tam je problém, je to hranice pozemku, přístup je částečně z pozemku 

vlastníka, taras v majetku města. My se k tomu nedostaneme bez jeho spolupráce. Nějak ho 

vyzveme. 

 

Místostarostka: město nechalo udělat turistické známky, schválené je vydání nových 

pohlednic 

 

Pan Bláha: nepochopil jsem ten internet na sídlišti? Těch 5.000,00 Kč je pronájem měsíční 

nebo na pořád? 

Starostka: jednorázové vyrovnání za to, že mají uložené kabely na pozemcích města. Další 

jsme se s nimi domluvili, že budou poskytovat pro zařízení města 10 let bezplatně internetové 

služby. 

 

Karel Kuchta: údajně se začala bourat vlečka?  

Starostka: mají možnost jí zbourat, s tím nic neuděláme. 

 

Alexandra Hrušovská: k tomu optickému kabelu, jsme v 21. století a na sídlišti mají velkou 

výhodu kabelu, je to fajn. Jednoznačně pozitivní krok. 

Starostka: Společnost Metronet řeší druhou etapu. 

 

Pavel Pokorný: pracovně spolupracujeme s firmou, která něco podobného dělá v Turnově, do 

města je někdo pustí, když se k někomu přidají, v centru města je potřeba se spojit s ČEZ 

nebo vodovodem atd.  

Starostka: dobrý návod, to byla i naše podmínka, že půjdou jedním výkopem. 

 

 

Žádné další dotazy a připomínky nebyly, a tak starostka schůzi ukončila v 19:48 hodin. 

 

 

V Hodkovicích nad Mohelkou 21.5. 2019 

 

Zapsala: Naďa Burianová 

 

 

 

Bc. Markéta Khauerová          Mgr. Helena Řezáčová 

         starostka        místostarostka 

 

 

 

 



Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

Tomáš Dušek 

 

 

 

Jan Bobek 

 

 

 

Pozn.:  

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

zpracování osobních údajů. 

 


