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22/2019 
 

U S N E S E N Í 
 

z 22. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 4. prosince 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: 268/19, 269/19, 271/19, 272/19, 273/19,275/19, 

276/19, 277/19, 279/19, 280/19, 281/19, 282/19 

 

 

283/19 

Rada města projednala žádost o prodej pozemků města p. č. 684 (ostatní plocha) o velikosti 239   

m
2
 a části pozemku města p. č. 404/1 (ostatní plocha) o velikosti cca 240 m2, oba v k. ú. 

Hodkovice nad Mohelkou. Žádost předložil pan P. H., bytem Česká..., Hodkovice  

nad Mohelkou. Na výše uvedené pozemky je již uzavřena nájemní smlouva. 

Rada města bere žádost na vědomí a pověřuje starostku města jednáním se žadatelem. 

 

284/19 

Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p. č. 506/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 1906 m
2 

v k. ú. Záskalí, kterou podal pan M. H., bytem Riegrova..., 50801 Hořice. 

Rada města bere žádost na vědomí a pověřuje starostku města jednáním se žadatelem. 

 

285/19 

Rada města projednala a schválila opravu místních komunikací - cesta na Kalvárii a cesta 

Dolánky, které provedla společnost Montep Group s.r.o., Pražská 3259, 41501 Teplice, IČ: 

27618013 za cenu 163.350,00 Kč včetně DPH. 

Rada města schvaluje uhrazení faktury. 

 

286/19 

Rada města projednala návrh na úhradu poměrné části Dokumentace pro provedení stavby na 

projekt „Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou“. Město uhradí částku 97.284,00 Kč včetně 

DPH. Rada města s úhradou souhlasí. 

 

287/19 

Rada města po projednání souhlasí s navýšením provozního příspěvku MŠ. Navýšení zahrnuje 

náklady na personální zajištění provozu nového pavilonu v prosinci 2019 ve výši 100.000,00 Kč. 

 

288/19 

Rada města projednala cenovou nabídku na zhotovení dokumentace stávajícího stavu budovy 

Kulturního domu včetně instalací, kterou podal Ing. Václav Pavlík, Sněhurčina..., 460 15, 

Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, IČ: 13340301. 

  

Rada města schvaluje zadání zhotovení dokumentace za cenu 186.060,00 Ing. Václavu 

Pavlíkovi. 
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289/19 

Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.   

IV-12-4016594/VB/002, která se týká umístění zemního kabelového vedení NN. Smlouvu 

předložila společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 

Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 zastoupená společností KOLLERT ELEKTRO s.r.o., se sídlem 

Svárovská 108, 460 10 Liberec 22, IČ 25464787, zastoupená společností ENPRO Energo s.r.o., 

se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 28628250. 

Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku města, a to pozemek p. č. 1151 (ostatní plocha) o 

výměře 7 m
2 

a p. č. 1138 (ostatní plocha) o výměře 1341 m
2
, oba 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. 

Rada města s uzavřením shora uvedené smlouvy souhlasí a předává věc k rozhodnutí do 

zastupitelstva města. 

 

290/19 

Rada města projednala návrh Smlouvy OLP/5013/2019 o spolupráci při zajištění dopravní 

obslužnosti Libereckého kraje, týkající se období roku 2020, kterou předložil Liberecký kraj, U 

Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508. Město se zavazuje zaplatit na zajištění dopravní 

obslužnosti nadstandardním rozsahem spojení částku ve výši 30.000,-Kč  

za kalendářní rok. 

Rada města s uzavřením smlouvy souhlasí. 

 

291/19 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. S0017/2019 

uzavřené s paní Pavlou Valenovou, Žďárek..., Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 148 07 297 na 

zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy a studii využitelnosti půdního 

prostoru v objektu domu č. p. 217 nám. T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou. 

Dodatkem se prodlužuje doba plnění do 31.03.2020 z důvodu projednávání s NPÚ a obdržení 

závazného stanoviska od Magistrátu města Liberec dne 08.11.2019. 

 

292/19 

Rada města projednala a bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti  

v oblasti vedení matričních knih a sbírek listin a dalších činností spojených s matriční agendou. 

Kontrolu provedla pracovnice Magistrátu města Liberec, odboru správního a živnostenského – 

oddělení matriky. Při kontrole nebyly zjištěny závady nebo nedostatky.  

 

293/19 

Rada města projednala nabídku společnosti Tymich s.r.o., se sídlem Dukel. hrdinů 32, 411 55 

Terezín, IČ: 06256376 na provedení regulace počtu holubů ve městě. Nabídková cena je 

17.800,00 Kč + 100,00 Kč/1 holub (společnost není plátcem DPH). 

Rada města souhlasí s nabídkou a uhrazením zálohové faktury v prosinci 2019 a pověřuje Ing. 

Danu Karmazínovou přípravou smlouvy. 

 

294/19 

Rada města po projednání schvaluje prodejní cenu knihy „Pohádky z Hodkovic“ ve výši 

150,00 Kč. 
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295/19 

Rada města projednala a schvaluje navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva 

města v 1. pololetí 2020 a předává věc do zastupitelstva města. 

 

296/19 

Rada města projednala návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou. 

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 31 paní V. L. a panu J. L., trvale bytem Hodkovice nad 

Mohelkou. 

 

297/19 

Rada města po projednání schvaluje žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích  

nad Mohelkou o převod částky 117.554,40 Kč z provozního příspěvku do investičního fondu. 

Finanční částka je nutná k dofinancování lapáku tuku LTP 4B-MK-II.  

 

298/19 

Rada města projednala a bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH 

Hodkovice za 4. čtvrtletí 2019. 

Rada města při této příležitosti schvaluje výplatu odměny řediteli TS a BH panu Petru Hanusovi 

za dobré vedení TS a BH v uvedeném období.  

 

299/19 

Rada města projednala a schvaluje příspěvek do fondu oprav domu č. p. 216 v Hodkovicích  

nad Mohelkou za rok 2019 ve výši 6 000,- Kč. Žádost podal pan Vlastimil Laurin za Sdružení 

vlastníků tohoto domu, v němž vlastní Město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové 

prostory. 

 

300/19 

Rada města po projednání souhlasí s čerpáním rezervního fondu MŠ na nákup elektrického 

sporáku ESC – T49/P za částku 117.343,86 Kč vč. DPH. 

 

 

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. 
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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.  

 

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 

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

Rada města schvaluje pacht výše uvedených pozemků za celkovou cenu 1.804,00 Kč
 
za rok  

na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.12.2024 s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Cena vychází z cen 

městem uzavřených pachtů. 

 

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. 
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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 vyzývá paní E. H. k okamžitému odstranění 

chodítka ze společných prostor.  

 

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. 

 

 

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 04.12.2019 

 

Příští schůze RM bude 18.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                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.  

 

 

 

 

 

 


