
Zápis 
z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26. června 2019 

na Městském úřadě Hodkovice nad Mohelkou. 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Starostka zahájila veřejné zasedání ZM. 

Konstatovala, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné v počtu 10 zastupitelů. 

Omluveni: paní Alexandra Hrušovská, pan Zbyněk Dostrašil, pan Tomáš Dušek, pan Karel 

Kuchta, paní tajemnice Ivana Brychcíová. 

 

Starostka: zatím jsme v počtu 10 zastupitelů, pan Pavel Vítek dorazí každou chvíli. 

 

Bod č. 1 - návrh a schválení programu jednání 

Návrh programu byl přijat v pozměněné variantě, byl doplněn o dva body. Bod č. 5: návrhy 

61 a 62 do územního plánu a bod č. 10: obsazení zubní ordinace 

Návrh byl přijat 

 

Bod č. 2 - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Starostka navrhla návrhovou komisi ve složení: pan Bc. Roman Hanuš, pan Petr Hanus 

Návrh byl přijat.  

 

Starostka: konstatuji, že přišel 11 člen, pan Pavel Vítek. 

 

Starostka navrhla ověřovatele zápisu: pan Petr Kamenský, pan Vladislav Kos 

Návrh byl přijat.  

 

 

Bod č. 3 - Rozpočtová změna č. 3/2019  
Starostka: rozpočtové opatření projednal finanční výbor, jsou tam na položkách přesuny, tak 

abychom dofinancovali objednané a zadané práce, které byly rozpočtované, ale navýšila se 

jejich finanční náročnost, také upravujeme nesoulad u daně z příjmu. Největší položka je 

realizace přístavby MŠ, kterou jsme schvalovali na mimořádném zastupitelstvu minulý týden.  

 

Pan Hanuš: tam je příjem daně a je u něj mínusové znaménko? 

Starostka: ano je to správně, takto se to v rozpočtu uvádí. 

 

Paní Douchová: ve schváleném rozpočtu byla nějaká odhadovaná částka, potom když se dělá 

přiznání za rok, tak ta částka je jiná. Toto je dorovnání našeho rozpočtu na reálnou částku, 

tudíž se to schvaluje až teď. 

Starostka: tato položka neovlivňuje stav rozpočtu, je ve stejné výši na příjmech i výdajích. 

 

Pan Pokorný: já bych se rád zeptat, co si mám představit pod zpracováním podkladů na 

veřejné osvětlení? 

 

Starostka: zpracování všech podkladů, abychom mohli žádat o dotaci z programu EFEKT, je 

v tom energetický audit, a vše co je potřeba, Co jsme na radnici hledáme způsob, jak vyřešíme 

veřejné osvětlení, bez pomoci odborníka to nepůjde. Finanční náročnost obnovy je ohromná, 

proto potřebujeme odborníka, abychom mohli vůbec žádat. Sami to neumíme. 



 

Návrhová komise předložila návrh 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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 4 - Majetkoprávní záležitosti města 

 

a) Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ Bimont - p. č. 31 

 

Společnost Bimont, na základě plné moci, žádá zřízení věcného břemene, je to pozemek 

naproti staré hasičské zbrojnici. Věcné břemeno bude vedeno jako úplatné ve výši 1.000 Kč + 

DPH. Uzavřením smlouvy dáváme souhlas s provedením stavby na pozemku města. Je to 

podzemní vedení. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

b) Žádost o odkup pozemku p. č. 1016 v k. ú. Hodkovice n. M. 

 

Žádost manželů F. o odkoupení části pozemku. Rada města tuto žádost projednávala a v tuto 

chvíli s prodejem pozemku nesouhlasí, odůvodnění je, že dlouhodobě užívají tento pozemek 

sousední majitelé nemovitosti, je to opět historická nesrovnalost. V tuto chvíli rada doporučila 

pozemek neprodávat a dala paní T. čas do konce roku 2019, aby doložila případné vlastnické 

právo, pokud ho nedoloží, poté se budeme na radě i zastupitelstvu bavit, jak situaci vyřešíme. 

 

Pan Pokorný: chci se zeptat, jestli už by se to pak nehodilo jako stavební parcela? 

https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/429660.pdf
https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/429663.pdf


Starostka: v tuhle chvíli regulace na velikosti stavební parcely není, pozemek je v území 

s možností stavby, ale musíme počat, aby nám měli možnost doložit případné vlastnictví. Pak 

se budeme bavit dál. 

 

Pan Hanuš: já bych se přimlouval, aby se prodej parcel mezi někým, aby se vyvolalo jedná 

s majiteli okolních pozemků. 

 

Starostka: každý prodej je vyvěšen na úřední desce i pokud je to adresný prodej, přihlásit se 

může každý, pak je to na zastupitelstvu, jakou máme finanční představu a potom třeba vypsat 

soutěž na prodej. Proto navrhujeme prodej zamítnou a pokud se k tomu vrátíme, pak se 

můžeme sejít s majiteli okolních nemovitostí. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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.   

Návrh byl přijat. 

 

 

c) Žádost o odkup pozemku p. č. 929 a p. č. 930 v k. ú.  Záskalí 

 

To je další ze souborů pozemků, kde jsme vyzvali vlastníky, aby nám doložili, na základě 

čeho pozemky využívají, abychom vyvolali jednání o dalším užívání. Pan Ch. souhlasil, že si 

pozemky za navřenou cenu je ochotný odkoupit. Rada města souhlasí a předkládá 

zastupitelstvu ke schválení. Dlouhodobě je pan Ch. užívá při své rekreační nemovitosti. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

d) Žádost o odkup pozemku p. č. 457/2 v k. ú. Hodkovice n. M. 

 

Žádost podal pan P., ten pozemek je břeh a částečně leží na příjezdové komunikaci 

k nemovitosti, který pan P. vlastní, rada města měla šetření na místě, s tím, že jsme schopni 

jednat o prodeji, oddělíme ale spodní část, tak abychom tam zachovali průchodnost. Já jsem 

komunikovala s panem P. a on s tím souhlasil.  

 

Pan Hanuš: asi tam vede optický kabel. 

Starostka: to asi není problematika prodeje, to je spíš otázka vlastníka toho kabelu, i 

soukromník je k tomu musí pustit. 

 

https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/429664.pdf
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Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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..., 46342 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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

e) Darovací smlouva na pozemky p. č. 206/2, 115/2 v k. ú. Záskalí 

 

Darovací smlouva, kterou zaslali paní E. P. a pan T. Jedná se o dlouholetý spor mezi městem 

a panem T., který do cesty postavil plot, který se podařilo po velkém úsilí odstranit a tehdy 

došlo k odměření pozemku, kdy on mě problém, že má cestu na soukromém pozemku. Po 

několika letech teď poslal návrh darovací smlouvy, městu daruje 11,31 m
2
 pozemku. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Bod č. 5 - návrhy č. 61 a č. 62 do územního plánu 

Návrhy do územního plánu č. 61 a č. 62. Dostali jste zprávu, že se nedoporučuje zařadit tyto 

návrhy do územního plánu. U návrhu č. 61 se nachází mimo zástavbu a zároveň již několik let 

dodatečné návrhy zamítáme, abychom byli schopni dokončit schvalování územního plánu. 

Chtěla bych vám říct, že proběhlo v pondělí jednání ohledně územního plánu, v tuto chvíli 

běží lhůta 45 dnů na připomínky dotčených orgánů, pak proběhne dohadovací řízen, a pak už 

bychom se měli posunout k veřejnému projednání. Z toho důvodu pořizovatel, nedoporučuje 

zařazení obou návrhů. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

50/19 

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou po projednání neschvaluje zařazení 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 

https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/429982.pdf


Bod č. 6 - Smlouva o poskytnutí účelové dotace: Podpora jednotek požární ochrany  

Oblast požární ochrany, smlouva na částku 1000,000 Kč na nákupu požárního přívěsného 

vozíku, celková částka 395.000 Kč, my jsem se spoluúčastí počítali v přípravě rozpočtu, 

finančně nás to nezatíží. Výběrové řízení na dodávku vozíku je vypsáno, 3.7. budeme 

vyhodnocovat nabídky, tak aby se to dalo stihnou v řádném termínu. 

 

Pan Hanuš: co to je za přívěs za 400.000 Kč? 

Starostka: je to úplně nový samostatný vozík, který je vybaven technikou, kterou jezdí 

k zásahu tak i soutěže. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 7 - Smlouva o poskytnutí účelové dotace: Podpora projektové přípravy 

Také smlouva o poskytnutí dotace, tentokrát z oblasti dopravy, určitě si pamatujete, že jsme 

v loni získali z dotační programu na cyklostezku. Letos se nám podařilo získat částku 504.000 

Kč. Smlouva je časově více rozložena, zatím se tato dotace nebude objevovat v rozpočtových 

změnách, budeme si jí nárokovat až budeme mít projekt hotový. Smlouva je do konce roku 

2022. 

 

Pan Hanuš: to je 720.000 to je projektová dokumentace, se mi to zdá hodně. 

Starostka: ano na projektovou dokumentaci cyklostezky, část B, 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 8 - Udělení Ceny města 

Návrhy na udělení ceny města Hodkovice nad Mohelkou. Jak víte, vyhlásili jsme možnost 

mezi občany, aby udělili cenu města. Nám se v termínu sešli dva návrhy a rada města 

vyhodnotila oba návrhy jako přijatelné, proto navrhuje zastupitelstvu města, aby cena města 

byla udělena paní Saše Hrušovské a paní Zdeně Rybářové, která velmi aktivně působí v domě 

s pečovatelskou službou. Je teď na zastupitelstvu města, zda oba návrhy schválí a k předání 

by mělo proběhnout v rámci hodkovických slavností v září. 



 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

53/19 

Zastupitelstvo města po projednání uděluje Cenu města paní Alexandře Hrušovské, bytem 

Pražská..., Hodkovice nad Mohelkou a paní Zdeně Rybářové, bytem Podlesí..., Hodkovice 

nad Mohelkou za aktivity mající vztah k městu. 

Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 9 - Termíny jednání ZM v 2. pololetí 2019 

Termíny jedná zastupitelstva města pro druhé pololetí, jsou tam i termíny rady města, 

kdybyste potřebovali dát nějaký materiál k projednání. Na druhé pololetí navrhuji termíny 

18.9, 13.11. a 11.12. s tím, že mezi zastupitelstva je vložena pracovní porada na 16.10. Na 

18.9. je pozván pan Ing. Tesař, chci se domluvit můžeme posunout na 17:00 hodinu? Pan 

Tesař bude míst zpracovaný středně dobý výhled, prezentace bude trvat asi 1,5 hodiny. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

54/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navržené termíny jednání Zastupitelstva města  

pro 2. pololetí 2019 dle předloženého plánu. 

Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 10 – zajištění zubní ordinace 

Mě dnes odpoledne navštívil pan doktor Macek, že by měl zájem a již se domlouval s paní 

zubařkou o převzetí zubní ordinace. Myslím, že to je pro nás všechny pozitivní zprávu. 

Protože tam je několik věcí, o kterých bych vás chtěla informovat a také potřebuji znát váš 

názor. Já jsem hned potom co odjel poslala žádost na kraj o vypsání výběrového řízení, bez 

toho procesu se to obsadit nedá. Pan doktor, respektive jeho firma se přihlásí, neumím říct 

v jakém časovém horizontu to Krajský úřad vypíše. On má zájem od září. Prodleva tam však 

vznikne, bude potřeba udělat dílčí úpravy. Musí se opravit podlaha, pak bychom měli umístit 

do ordinace malou klimatizační jednotku, pak doktor přišel s prosbou, zda bychom byli 

schopni tam vybudovat sprchový kout, pro lékaře a sestru. To jsou drobné stavební úpravy, 

které jsme schopni vyřešit. Ta další důležitá věc je ta, pan doktor by uvítal, kdybychom jako 

město koupili do svého majetku rentgen a křeslo a on by provozoval ordinaci. Myslím, že 

jsme v situaci, kdy to nemůžeme odmítnout. Dnes to je běžná praxe. Tady by byl jeden 

kmenový doktor 5 dní v týdnu, kdyby nemohl, nahradil by ho někým jiným. Jsem s ním 

domluvená, že se pojedu podívat do jeho ordinace v Turnově.  

 

Pan Hanuš: pan doktor nemá zájem o to křeslo co tam je? 

Starostka: to co tam je za zenitem životnosti. Je to potvrzené i paní doktorkou.  

Pan Hanuš: když tu zubní ordinaci dostane do pronájmu vybavenou, bude platit nájem? 

Starostka: ano bude platit nájem, není nijak vysoký a platí si spotřebované energie.  

Pan Pokorný: o jaké částce se bavíme? Máme představu? 

Starostka: já představu mám, křesla se pohybují 200.000 Kč a milion korun. Proto by to ani 

nebylo formou zakoupení, ale řešili bychom to leasingovou smlouvou. 

Paní Menčíková: já vím, že to je nová informace, máme nějaké reference o panu doktorovi? 

Starostka: jen to co jsem vyčetla z internetu. 

Paní Menčíková: bude pracovat na pojišťovnu? 

Starostka: ano na všechny pojišťovny a bude brát i dětskou klientelu. 

Hanuš: budeme to stíhat? Opravit? 



Starostka: proto termín neumím říct.  

Pan Pokorný: k tomu Turnovu, s kolegou jsme se bavili a říkal, že město Turnov lákalo 

zubaře, nabízelo 100.000 Kč a byt. Nikdo neměl zájem. 

Pan Pokorný: nezbývá než pověřit radu, zastupitelstvo města je až v září, jediná šance, jak to 

někam posunout. 

Starostka: pokud budeme mít návrh smlouvy, můžu vám ho rozeslat, nechci to děla bez 

vašeho vědomí, ale teď budeme hrát i o čas. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 10 - Informace z rady města 

 

Plnění rozpočtu za 1 – 5 /2019 po konsolidaci 

Příjmy:    23.730.084,70 Kč 

Výdaje:      20.377.181,67 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů:                3.352.903,03 Kč 

 

Uzavírky na I/35, sjezd do Hodkovic, oprava kruhového objezdu, uzavírka Záskalí, 

výluka na železnici  

Omezení na silnici I/35 

Jeřmanice – úplná uzavírka výjezdu ze sil. č. I/35 ve směru od Liberce do Jeřmanic do 30. 

srpna 2019 

Jeřmanice – úplná uzavírka nájezdu na sil. č. I/35 od Jeřmanic ve směru do Hodkovic n. M. 

do 30. srpna 2019  

Rádelský mlýn – úplná uzavírka sjezdu ze sil. č. I/35 na sil. č. I/65 ve směru od Liberce do 

Jablonce n. N. do 30. srpna 2019  

Rádelský mlýn – úplná uzavírka nájezdu ze sil. č. I/65 na I/35 ve směru od Jablonce n/N do 

Hodkovice n/M od 30. června do 7. července 2019  

Hodkovice nad Mohelkou – úplná uzavírka výjezdu ze sil. č. I/35 ve směru od Liberce do 

Hodkovic n. M. od 30. června do 7. července 2019  

Omezení na silnici III/27814 Hodkovice nad Mohelkou – Záskalí 

Bohužel i na silnici přes Záskalí nás čeká omezení z důvodu havarijní opravy propustku. 

Omezení na této silnici je plánované od 15. července do 31. července 2019 úplná uzavírka! 

a od 1. srpna do konce září 2019 částečná uzavírka řízená semafory.  

 



 

Oprava kruhového objezdu u čerpací stanice ETK 

společně s opravou povrchu na silnici I/35 a sjezdu na Hodkovice nad Mohelkou bude 

opraven i kruhový objezd u čerpací stanice ETK. Oprava je plánována od 1. srpna 2019 po 

dobu 6 týdnů (dle informací bude oprava zahájena po ukončení úplné uzavírky silnice na 

Záskalí). 

Výluka železnice – nepřetržitá výluka na železniční trati 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - 

Liberec, která bude probíhat ve dnech 29. června 2019 od 8:30 hod. až 18. července 

2019 do 17:30 hod. v úseku Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou. 

Účelem této výluky je sanace skalního zářezu ve vyloučeném úseku. Vzhledem k 

probíhajícím omezením a uzavírkám na silnici I/35 (30. června - 7. července 2019) v trase 

náhradní autobusové dopravy, bude náhradní autobusové doprava organizována dle 

výlukového jízdního řádu.  

Termín a trasa Rallye Bohemia – 14.7.2019 povede přes Hodkovice trasa 16. a 19. 

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

 

Dětské hřiště – sídliště Podlesí střed – v úterý 18.6.2019 proběhlo veřejné představení 

návrhů na sídlišti a bylo spuštěno hlasování, které bylo včera ukončeno, zapojilo se celkem 

193 hlasujících, nejvíce podpory (124 hlasů) získal návrh č. 3 od společnosti TR Antoš, s.r.o. 

Turnov 

 

Úspěch v soutěži Zlatá popelnice 2018 – v kategorii měst do 3.500 obyvatel se Hodkovice 

umístili na 4. místě (v roce 2017 na 13.) 

 

Návštěva partnerského města Wegliniec – sobota 15.6.2019, akce Kolo-wkolo 

 

Bezbariérový přístup do zdravotního střediska – akce bude zahájena 1.7.2019 

 

Oprava komunikace Mlýnská – akce bude zahájena v pondělí 15.7.2019 

 

Most v Rychnovské ul. – dokončení do 31.7.2019  

 

Kompostéry – dodávku zajistí spol. MEVA TRADE s.r.o. Roudnice nad Labem za cenu 

1.813.340.- Kč + DPH, termín dodání 16 týdnů (začátek října) 

 

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

běží lhůta pro podání připomínek (45 dní) 

 

Informace k žádostem podaným na Ministerstvo pro místní rozvoj: 

 

Ani jedna z podaných žádostí nebyla podpořena. 

 

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

 

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……. 

 

https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/429502.pdf
https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/429502.pdf


Další řádné jednání zastupitelstva města se uskuteční 18. 9. 2019 od 17 hodin. 

 
Bod č. 11 – Diskuze 

Pan Hanus: já mám čerstvou informaci a není veselá. Došlo k zajištění proplachu odpadu 

v kulturním domě, následně proběhlo ověření kamerou a je velký problém, kanalizace je 

propadlá, je to uvnitř baráku, budou se muset kopat podlahy, do 14 dnů dostanu CD a pak 

předložím k dalšímu projednání postupu. 

 

Starostka: kanalizace ve dvoře je hotová, teď ještě kanalizace v baráku. 

 

Pan Hanus: Měla tam být ještě jedna větev, až se bude kopat, je potřeba ještě jednu šachtu. 

 

Starostka: tam je problém, že nikdo neví kudy to vede, nejsou podklady. 

 

Pan Hanuš: ta oprava kruhového objedu, Mlýnské ulice a mostu. Je to všechno najednou? 

 

Starostka: není to v jednom termínu, zatím jsou termíny navržené. 

 

Pan Hanuš: ještě k prodeji pozemků. Tady se zamítl prodej pozemků nějakým chatařům, 

zamítl se prodej panu Holubovi, ale koukal jsem, že ve slepé ulici, co se prodalo 

Jizerskohorské stavební, je to tam oplocené až k mostu. Nevím, jaká je strategie prodejů 

pozemků města a jaká je cenová strategie.  

 

Starostka: most je jejich. Tabulka - ceník na pozemky je, pokud s tím je problém, může se 

připravit návrh na úpravu. Ceny navrhujeme v radě města s ohledem na užití pozemku. Není 

nic jednoduššího, než když někteří zastupitelé nesouhlasí, navrhnou jinou cenu.  

 

Pan Hanus: viděl jsi ten systém a ceny, jak se to dělá?  

 

Pan Hanuš: Neviděl. 

 

Starostka: Konkrétně u Jizerskohorské, jsme to řešili hlavně ve vztahu k Povodí Labe, pokud 

tam byla cesta, tak ne oficiální. Naším zájmem bylo prodat ten most. U pana Holuba to bylo 

dané tím, že pokud si vyřeší majetkově další pozemky ve vlastnictví dalších osob, můžeme se 

bavit dál o prodeji. Vždy přistupujeme individuálně. 

 

Pan Pokorný: vždycky se k tomu vypracuje zpráva, když si to člověk přečte je v obraze, 

držíme se relativně striktně cesty neprodávat. Nikdy člověk neví, kdy ta cesta za několik let 

bude potřeba.  

 

Pan Vítek: já se vrátím k zubaři, víme, jakou má paní zubařka klientelu? 

Starostka: netuším. 

Pan Kamenský: má asi 2500 karet, a ještě se zeptám oprava neomezí chod zbylých dvou 

ordinací? 

Starostka: uděláme tak, aby to chod neomezilo. 

 

Pan Vítek: jak to vypadá se střechou na hale, se zatékáním? 

Starostka: byl tady pan ředitel v úterý a teď se čeká, přijede nezávislá firma a vyhodnotí 

opravná opatření a pak se zrealizují, než toto bude hotovo, my neuvolníme žádné prostředky 

ze zástavy, kterou u nás mají. 



Pan Vítek: štve mě plot mezi Mánesovskou a spodním sídlištěm. 

Starostka: plot plánujeme odstranit. 

 

 

Žádné další dotazy a připomínky nebyly, a tak starostka schůzi ukončila v 19:29 hodin. 

 

 

V Hodkovicích nad Mohelkou 28.6. 2019 

 

Zapsala: Naďa Burianová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Markéta Khauerová          Mgr. Helena Řezáčová 

         starostka        místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Petr Kamenský 

 

 

 

Vladislav Kos 

 

 

 

Pozn.:  

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

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 


