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Usnesení 

ze 7. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 11. 12. 2019 

na Městském úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou 

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Zastupitelstvo města schválilo předložený program jednání a po projednání jednotlivých bodů 

přijalo následující usnesení: 

 

 

83/19 

Zastupitelstvo města projednalo 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. 

 

84/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019. Příjmy  

před rozpočtovou změnou byly 62.542.416,18 Kč, výdaje před rozpočtovou změnou byly 

74.542.416,18 Kč a financování před rozpočtovou změnou bylo 12.000.000,00 Kč. Příjmy 

v rozpočtové změně jsou 641.452,84 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 641.452,84 Kč  

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

63.183.869,02 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 75.183.869,02 Kč a financování  

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

součástí materiálů. 

 

85/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje na základě předloženého návrhu rozpočet města  

na rok 2020. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 54.692.300,00 Kč, celkové výdaje jsou 

plánovány ve výši 70.297.300,00 Kč a financování ve výši 15.605.000,00 Kč. Rozpočet města 

pro rok 2020 je navrhován jako schodkový. Financování je zajištěno z vlastních finančních 

prostředků. 

Zastupitelstvo města zároveň schvaluje na rok 2020 sociální fond ve výši 455.000,00 Kč 

na straně příjmů a výdajů. 

 

86/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 

2024. 

 

87/19 

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice 

nad Mohelkou na rok 2020 a schvaluje 9. výzvu k podání žádostí o dotace z Dotačního fondu 

města Hodkovice nad Mohelkou pro rok 2020.  

 

88/19 

Zastupitelstvo města určuje pro rok 2019 klíč pro rozdělení získaných finančních prostředků 

přidělovaných státem ve smyslu zákona o dani z hazardních her č. 187/2016 Sb. následovně:  

35 % pro SK Hodkovice, 10 % pro TJ Sokol Hodkovice. 
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89/19 

Zastupitelstvo města projednalo 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. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 

 

90/19 

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 pozemek o výměře cca 30 m
2
. Záměrem je výstavba 

garáže. 

Zastupitelstvo města prodej části pozemku města žadatelce neschvaluje.  

 

91/19 

Zastupitelstvo města projednalo výzvu o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene č. 1013C19/41 ke stavbě kanalizační stoky splaškové kanalizace z potrubí 

PVC DN250 a zemní kabelové přípojky NN CYKY-J 4x16 mm
2
, které budou realizovány 

v rámci stavební akce „Hodkovice nad Mohelkou, Jílové – kanalizace a ČOV“. 

Smlouvu předložila Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 

Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec. 

Věcné břemeno bude zřízeno k pozemku parc. č. 324 v k. ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou. 

Jednorázová finanční úplata za zřízení věcného břemene se dohodou sjednává ve výši 1.000,- 

Kč.  

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje místostarostku 

města podpisem smlouvy. 

 

92/19 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti č. j. OLP/5044/2016, kterou předložil Krajský úřad Libereckého kraje, U 

Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Předmětem smlouvy je vybudování a provozování stavby 

„Hodkovice nad Mohelkou, Jílové – kanalizace a ČOV v k. ú. Jílové u Hodkovic nad 

Mohelkou“. Na základě žádosti města se dodatkem č. 1 prodlužuje lhůta platnosti smlouvy do 

13. 12. 2022. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedeného dodatku schvaluje a pověřuje starostku města 

podpisem dodatku. 

 

93/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navržené termíny jednání Zastupitelstva města  

pro 1. pololetí 2020 dle předloženého plánu. 
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94/19 

Zastupitelstvo města ruší usnesení Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou č. 79/19  

ze dne 13. 11. 2019 v plném rozsahu a nahrazuje ho usnesením č. 95/19.  

95/19 
Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se 

zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity. Tato 

vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 01. 2020. 

 

96/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí mimořádné odměny členovi rady 

města Mgr. Jaroslavu Fialovi ve výši dvojnásobku měsíční odměny, která členu zastupitelstva 

náleží za výkon jím zastávané funkce, za splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů obce 

– Úspěšná realizace investiční akce stavba pavilonu MŠ. Mimořádnost úkolu spočívá v objemu 

práce v krátkém časovém období, a to za podmínky plnění běžných pracovních povinností a 

úkolů vyplývajících z funkce člena rady města.  

 

97/19 

Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí zápis z 6. schůze finančního výboru ze dne  

4. 12. 2019. 

 

98/19 

Zastupitelstvo města projednalo dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace 

z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Doprava, program 6.3 -  Podpora 

projektové přípravy č. OLP/3946/2018. Dodatek předložil Krajský úřad Libereckého kraje, U 

Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.  

Na základě žádosti města se dodatkem č. 1 prodlužuje termín ukončení realizace projektu 

nejpozději do 31. 12. 2020 s tím, že projekt musí být vyúčtován nejpozději do 19. 02. 2021.  

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Ivana Brychcíová 

 

Hodkovice nad Mohelkou, 11. 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.  


