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21/2019 
 

U S N E S E N Í 
 

z 21. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 20. listopadu 2019 v kanceláři starostky města 
 

 

Přítomni: Ing. Markéta Khauerová, Mgr. Helena Řezáčová, Jan Bobek, Mgr. Jaroslav Fiala, Petr 

Hanus 

Omluveni:   

 

Ze zápisu vypadávají následující splněné body: 252/19, 253/19, 254/19, 255/19, 256/19, 257/19, 

258/19, 259/19, 260/19, 261/19, 262/19, 263/19, 264/19, 265/19, 266/19, 267/19, 89/19, 243/19 

 

 

268/19 
Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o zajištění 

výkonu technického dozoru stavebníka pro investiční akci „Bezbariérový přístup a vstup  

na zdravotní středisko“. Smlouva je uzavřena s Ing. Karlem Dlouhým, Podhorská 850/46, 466 

01, Jablonec nad Nisou, IČ: 12806285.  

Dodatkem se navyšuje cena díla o 15.125,00 Kč včetně DPH z důvodu prodloužení termínu 

dokončení akce. 

 

269/19 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě číslo: S 0016/2019 – 

bezbariérový vstup do zdravotního střediska. 

Smlouva je uzavřena se Zdeňkem Jeřábkem, Kněžičky..., 463 43 Český Dub, IČ: 46032711. 

Dodatkem se navyšuje cena díla za vícepráce o 4.572,20 Kč bez DPH. 

 

270/19 

Rada města projednala Technickou zprávu o technickém stavu plynových kotlů v Kulturním 

domě Hodkovice nad Mohelkou a doporučení výměny do 31. 12. 2019. 

Rada města pověřuje pana Petra Hanuse předložením alespoň dvou nabídek na koupi 

potřebných plynových kotlů. 

 

271/19 

Rada města projednala a bere na vědomí Zastavovací studii – návrh stavby, akce Rozvoj areálu 

s ověřením napojení na technickou infrastrukturu, k. ú. Hodkovice nad Mohelkou – Domov  

a centrum aktivity, příspěvková organizace. 

 

272/19 

Rada města projednala nabídku společnosti GPlus s.r.o., generála Svobody 116, Rosice, 533 51 

Pardubice, IČ: 45537691 na dodávku internetového mapového serveru GObec a Smlouvu o dílo 

o poskytování služeb. 

Rada města souhlasí s pořízením aplikace s účinností od 1. 12. 2019. Roční náklady na provoz 

jsou 30.000,00 Kč. 

 

273/19 

Rada města projednala a bere na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů  

ke dni 31. 10. 2019. Dluhy činí 113.386, 00 Kč.            
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274/19 

Rada města projednala žádost o pomoc s parkováním chodítka paní E. H., které zasahuje do 

prostor chodby Domu s pečovatelskou službou Hodkovice nad Mohelkou a ztěžuje užívání 

elektrického vozíku. Žádost podal pan J. M., bytem Podlesí..., Hodkovice  

nad Mohelkou.  

Rada města konstatuje porušení domovního řádu a po obdržení stanoviska od Hasičského 

záchranného sboru vyzve uživatelku k odstranění chodítka ze společných prostor. 

 

275/19 

Rada města po projednání potvrzuje, že původní dřevěná autobusová čekárna byla odstraněna 

a nově vzniklo pouze plastové zastřešení. Rada města potvrzuje neexistenci původní dřevěné 

autobusové zastávky bez čp/če, obč. vyb., původně stojící na pozemku p. č. 108 v k. ú. Jílové  

u Hodkovic nad Mohelkou a existenci autobusové čekárny. 

Rada města pověřuje Alenu Ježkovou, DiS. výmazem z RÚIAN.  

 

276/19 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě  

pro inženýrskou činnost na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka pro investiční akci „ 

Mateřská školka na pozemku p. č. 1139/1 v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou“. 

Smlouva je uzavřena s panem Borisem Weinfurterem, 468 02 Dalešice 90, IČ: 12807907. 

Dodatkem se navyšuje cena díla o 13.500,00 Kč z důvodu provádění kontroly rozpočtů  

na vícepráce. 

 

277/19 

Rada města projednala návrh Mgr. Jakab Hendrychové na obsazení volného bytu v DPS 

Hodkovice nad Mohelkou. 

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 37 paní B. K., trvale bytem Druzcov, Osečná. 

 

278/19 

Rada města po projednání schvaluje koupi dvou kontejnerů na odpad do sběrného dvora. Rada 

města pověřuje Ing. Danu Karmazínovou předložením alespoň dvou nabídek na koupi 

kontejnerů. 

 

279/19 

Rada města projednala a schvaluje, že termín pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání do mateřské školy od školního roku 2019/2020 - PROSINEC bude 28. 11. 2019 

v době od 9,00 hod do 13,00 hod v kanceláři ředitelky mateřské školy.  

Rada města projednala a schvaluje Směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy PROSINEC 

2019 a Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy NOVÁ BUDOVA pro školní 

rok 2019/2020 – OD PROSINCE 2019 předložená ředitelkou mateřské školy paní Mgr. Irenou 

Ryplovou. 

 

280/19 

Rada města projednala a vzala na vědomí hodnocení činnosti mateřské školy za období červen 

až prosinec 2019. 

Rada města při této příležitosti schvaluje výplatu odměny ředitelce MŠ paní Mgr. Ireně Ryplové 

za dobré vedení MŠ v uvedeném období.  
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281/19 

Rada města projednala nabídku na vypracování zjednodušené studie a podkladu pro zadání 

projektové dokumentace záměru „Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici III/2787 (ul. horní 

Českodubská) v Hodkovicích nad Mohelkou“, kterou podal Ing. Jiří Rutkovský, Americká 

765/90, 460 07, Liberec - Liberec III-Jeřáb, IČO: 49109286. 

Celková cena je stanovena na 32.000,00 Kč. 

Rada města schvaluje zadání vypracování studie a podkladu. 

 

282/19 

Rada města po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Technické služby Hodkovice 

leasing na pořízení traktoru Zetor Major HS 80 včetně příslušenství v celkové hodnotě 

1.214.840,00 Kč včetně DPH. Leasing bude uzavřen u společnosti Erste Leasing, a.s. 

 

Usnesení z minulých jednání rady města: 
 

62/19 

Rada města projednala žádost o vyhrazené parkoviště pro dva automobily na části pozemku 

města. p. č. 215/3 o výměře 163 m
2
 (ostatní plocha) v k. ú. Záskalí, kterou podali J. a L. P., 

Záskalí...,  46342 Hodkovice nad Mohelkou. 

Rada města souhlasí s vymezením dvou vyhrazených parkovacích míst pro rodinu pana P. 

Vyhrazené parkoviště pro invalidy není možné realizovat, na štěrkové ploše nelze provést 

vodorovné značení. Po obdržení písemného souhlasu Policie ČR k variantě reservé bude podána 

žádost na Magistrát města Liberec o schválení dopravního značení.  

Rada města pověřuje referentku oddělení životního prostředí Ing. Danu Karmazínovou 

pokračováním v řešení žádosti. 

 

100/19 

Rada města projednala žádost o prodej nebo prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku 

města p. č. 33 (ostatní plocha) o velikosti 77 m
2
 v k. ú. Jílové. Žádost podala paní M. E., bytem 

Olbrachtova..., Liberec. 

Rada města s prodejem části prodeje pozemku souhlasí za cenu 130,- Kč/m
2
 a pověřuje 

starostku města jednáním se žadatelkou ve věci kanalizační přípojky. 

 

131/19 

Rada města projednala informaci o možnosti regulace stanovení podmínek pro pořádání  

a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  

v souvislosti s jejich konáním Obecně závaznou vyhláškou. Rada města se záležitostí bude 

zabývat na příštích jednáních.  

 

145/19 

Rada města projednala a vzala na vědomí žádost na pročištění koryta řeky Mohelky, kterou 

předložil Bc. E. K., bytem ul. Dolánky..., 46342 Hodkovice nad Mohelkou. Rada města 

pověřuje starostku města jednáním se státním podnikem Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 

50003 Hradec Králové, Slezské Předměstí. 

 

157/19 

Rada  města  projednala žádost o odkoupení nebo pronájem pozemku města p. č. 1016 o 

výměře 740 m
2
 (zahrada) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní D. T., 

Puškinova..., 46312 Liberec 24. 

Rada města bude ve věci jednat následně po předložení dokladů prokazujících historické 

vlastnictví pozemku. Termín předložení dokladů je stanoven nejpozději do 31. 12. 2019.  
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198/19 

Rada města projednala žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 

2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 2578800, zastoupené společností Etewa s.r.o., Modřanská 

1915/14, Modřany, 143 00 Praha 4, IČ 01532243.  

Předmětem žádosti je úprava základnové stanice pro mobilní telefony umístěné na komíně  

na pozemku p. č. 1686/1 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žadatel doplnil plnou moc  

se zmocněním ke všem úkolům potřebným pro výstavbu a rozvoj sítě elektronických komunikací 

pro spol. Vodafone Czech Republic a.s. 

Rada města se bude žádostí zabývat po posouzení technického stavu komínu. 

 

218/19 
Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku p. č. 3298 (trvalý travní porost)  

v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan V. S., bytem Rychnovská..., Hodkovice nad 

Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře cca 420 m
2
.    

Rada města s pronájmem části výše uvedeného pozemku souhlasí a ukládá tajemnici zveřejnit 

záměr pronájmu na úřední desce města.  

 

232/19 

Rada  města  projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 04/2009 K. na pronájem 

pozemků města p. č. 1842 o výměře 1720 m
2
 (trvalý travní porost), p. č. 2114 o výměře 3277 m

2
 

(trvalý travní porost), p. č. 2745 o výměře 2517 m
2
 (trvalý travní porost), vše v k. ú. Hodkovice 

nad Mohelkou, kterou podal pan K. K., bytem Koněvova..., Hodkovice  

nad Mohelkou. Žadatel pozemek užívá od roku 2009 a žádá o prodloužení nájemní smlouvy o 5 

let. Dle doporučení právní kanceláře bude uzavřena nová pachtovní smlouva.  

Rada města s pachtem výše uvedených pozemků souhlasí a ukládá tajemnici zveřejnit adresný 

záměr pachtu na úřední desce města.  

 

 

Nutné sledovat: 

 - oprava dešťové kanalizace Jílové 

- protipovodňové opatření v Dolánkách na řece Mohelce 

- odkanalizování objektů v Radoňovicích 

- realizace komunikace Zahradní, Lesní, osvětlení 

- zřízení vyhrazeného prostoru na sběrném dvoře 

- umístění elektronického komunikačního zařízení – retranslátoru Policie ČR 

- stav zdiva v prostorách školní kuchyně 

 

Zapsala: Bc . Ivana Brychcíová 

 

Hodkovice nad Mohelkou 20. 11. 2019 

 

Příští schůze RM bude 4. 12. 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.  


