
Zápis 
z 7. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 11. prosince 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: pan Tomáš Dušek 

 

Starostka: zatím jsme v počtu 13 zastupitelů, paní Hrušovská je na cestě. 

 

Bod č. 1 - návrh a schválení programu jednání 

Starostka představila doplněný návrh programu jednání. 

Návrh programu byl přijat. 

Návrh byl přijat 

 

Bod č. 2 - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Starostka navrhla návrhovou komisi ve složení: pan Karel Kuchta, pan Pavel Pokorný 

Návrh byl přijat.  

 

Starostka navrhla ověřovatele zápisu: pan Roman Hanuš, pan Vladislav Kos 

Návrh byl přijat.  

 

 

Bod č. 3 - Studie DCA – představení návrhu 

Starostka města přivítala paní Janu Lachmanovou, ředitelku Domova a centra aktivity, která 

přišla zastupitele seznámit s projektem výstavby a rozšíření areálu. 

 

 

Návrhová komise předložila návrh 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. 

 

18:12 dorazila paní Hrušovská, zastupitelstvo je usnášeníschopné v počtu 14. 

 

 

 

 

Bod č. 4 - Rozpočtová změna č. 7/2019 

 

Starostka: toto opatření zahrnuje až do řádku 81 všechny výdaje, které v tuto chvíli jsme 

schopni předjímat. Nedostačují nám finanční prostředky ve schváleném rozpočtu, na ostatních 

řádcích odečítáme věci, které letos realizovány nebudou, použijeme je na dofinancování.  

 

Diskutovali: pan Pokorný, pan Vítek – komentář za finanční výbor, pan Hanuš. 

 

https://www.hodkovicenm.cz/filemanager/files/439998.xlsx


Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 5 - Rozpočet města na rok 2020  
Starostka: k rozpočtu už jsme se sešli několikrát a dnes bychom měli ukončit rozpočtový 

proces na rok 2020. 13.listopadu jsme schválili návrh, který byl vyvěšen. Nepřišla žádná 

námitka. Oproti návrhu se změnila jediná položka, ta která se vztahovala k poplatku 

za ubytovací kapacity. Protože jsme se na minulém zasedání zastupitelstva dohodli, že 

vyhláška nebude. Rozpočet je navrhován jako schodkový a financování budeme řešit 

z ušetřených prostředků z minulých období.  

 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 6 - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2024 

Starostka: středně výhled zpravoval pan Luděk Tesař, je to součást materiálu, který nám byl 

představit. Zákon nám ukládá, abychom střednědobý výhled schválili. Je to vodítko, jak by se 

měl rozpočet vyvíjet, skutečnost však může být jiná, než předpoklady. Střednědobý výhled 

rozpočtu musí být vyvěšen na úřední desce. 

 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

86/19 

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

2024. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 



Bod č. 7 - 9. výzva k podání žádosti o dotace z Dotačního fondu města Hodkovice nad 

Mohelkou pro rok 2020. 

Pan Dostrašil: formulář a rozsah dotovaných činností se moc nemění. Jsme rádi, že se to 

ustálilo na stabilní částce a na počtech žádostí, které se opakují.  

Paní Burianová: letošní vyúčtování proběhlo v pořádku, zlepšila se i propagace města. 

Neshledala jsem žádná závažná pochybení. 

Starostka: pokud dnes výzvu schválíme, musíme pravidla zveřejnit na úřední desce po dobu 

30 dnů, poté bude možné posílat žádosti. Žadatele mají čas se seznámit s pravidly. 

 

Diskutovali: pan Hanuš, paní starostka 

 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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.  

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 8 - Přerozdělení finančních prostředků z loterií 

Starostka: k tomuto se vracíme po roce. V důvodové zprávě jsem uvedla, jak to bylo 

v loňském roce. Rozdělovali jsme mezi finanční prostředky mezi SK a Sokol. Letos je výnos 

daně 240.078 Kč. Navrhuji, abychom letos příspěvek zvýšili pro SK na 35 % a pro Sokol na 

10 %. Zbylé peníze budou použity na kulturu, na akce, které pořádá město. 

 

Pan Hanuš: víme kolik má členů Sokol a kolik SK? 

Starostka: to nevím. Ale vycházíme z toho, že členská základna SK i Sokola narostla po 

otevření sportovní haly, hlavně ty dětské kategorie. 

 

Hanuš: Já mám protinávrh a navrhuji přidělit pro SK 40%. 

 

Dále diskutovali: pan Hanuš, paní místostarostka, pan Fiala. 

 

Hlasování zastupitelů k protinávrhu: 

pro - 2  

proti – 11 

zdržel se - 1 

Protinávrh nebyl přijat. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat 

 

 

 

 



Bod č. 9 - Majetkoprávní záležitosti města 

 

- 9a) Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemek p.č. 1138, 1151 v k.ú. 

Hodkovice n.M. – ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Starostka: musím uvést, že jsme smlouvu o smlouvě budoucí 18.4.2018 schvalovali. Ale 

protože ve smlouvě byl jiný pozemek, než je v této ostré smlouvě, máme to zpět 

v zastupitelstvu. Navíc se tam nově objevuje pozemek 1151 a vypadnul pozemek 1419.  

 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

- 9b) Prodej části pozemku města p.č. 1730/1 v k.ú. Hodkovice n.M. – Š. 

 

Starostka: jedná se o žádost o prodej části pozemku města, žadatelkou je paní Š. Rada města 

v tuto chvíli prodej nedoporučuje. 15. května jsme o tomtéž již rozhodovali, zůstávají stejné 

důvody. 19.9.2018 jsme dali souhlas se stavbou garáží 3 žadatelům. Už jsme v radě města 

hledali způsob, jak nabídnout žadatelům další místo pro výstavbu garáží.  

 

Diskutovali: pan Pokorný, pan Hanuš, paní starostka. 

 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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.  

Návrh byl přijat. 

 

 



 

- 9c) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – SPÚ 

Starostka: tento bod se týká čistírny odpadních vod v Jílovém. 

 

Místostarostka: jde o smlouvu o smlouvě budoucí k čistírně odpadních vod. Jsme v Jílovém u 

viaduktu k Loukovskému mlýnu, cesta je města, od viaduktu patří Státnímu pozemkovému 

úřadu. Pro vydání povolení stavby musíme mít smlouvu se SPÚ, o převod cesty do vlastnictví 

města máme požádáno. Jedná uložení potrubí kanalizační stoky a kabelového vedení v délce 

80 m. 

 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 
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 4x16mm
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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

- 9d) Dodatek č. 1 Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – LBC kraj 

 

Starostka: tady se jedná pouze o prodloužení doby trvání smlouvy.  

Místostarostka: máme přislíbeno, že dodatek pan hejtman podepíše, a tím pádem stíháme 

termín do 13.12.2019. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 10 – Termíny jednání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou pro I. 

pololetí 2020 

Starostka: pro první pololetí roku 202 je navrženo 5 jednání. 

 

22.1.; 4.3.; 15.4.; 27.5.; 24.6. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

93/19 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navržené termíny jednání Zastupitelstva města  

pro 1. pololetí 2020 dle předloženého plánu. 

Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 11 - Revokace usnesení a nové usnesení - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, 

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací 

kapacity 

 

Starostka: čeká nás revokace usnesení a přijetí nového usnesení. Na minulém jedná jsme 

jedním rozhodnutím zrušili vyhlášku, ale to my nemůžeme. Přijímáme tedy vyhlášku, kterou 

rušíme vyhlášku. 

 

Pan Kos se vzdálil, zastupitelstvo je usnášeníschopné v počtu 13. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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.  

Návrh byl přijat. 

 

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. 

 

Bod č. 12 - Poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva města 

Starostka: předkladatelem jsem já, byla bych ráda, abychom schválili odměnu panu Fialovi. 

Důvod máte popsaný. Je to poprvé co pracuju jako starostka, co se člen zastupitelstva zapojil 

tak aktivně do realizace investice. Pan Fiala učinil mnoho a budu ráda, když návrh podpoříte. 

 

Diskutovali: pan Hanus, pan Dostrašil. 

Pan Fiala konstatoval střed zájmu v tomto bodě jednání. 

 

Pan Kos je již přítomen. Zastupitelstvo je opět usnášeníschopné v počtu 14. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

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.  

Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 13 - Zápis ze 6. schůze finančního výboru 

Pan Vítek: podal krátký komentář se schůzce finančního výboru.   

Pan Pokorný: chci se zeptat na kontrolu mostu, dopadla dobře? 

Pan Vítek: ano 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

97/19 

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

dne  4. 12. 2019. 

 

Bod č. 14 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z fondu Libereckého 

kraje – cyklostezka Karolíny Světlé 
 

Starostka: týká se to dodatku na projektovou přípravu cyklostezky, tímto se prodlužuje 

realizace projektu o jeden rok. 

  

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.  

 

 

Bod č. 15 - Informace z rady města 

 

Plnění rozpočtu za 1 – 11 /2019 po konsolidaci 

 

Příjmy:     57.701.437,59 Kč 

Výdaje:                  62.228.679,86 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů:                          - 4.527.224,27 Kč 

 

MŠ Hodkovice nad Mohelkou  

 

 01.12.2019  navýšení kapacity v rejstříku škol 

 02.12.2019  zahájení provozu, přijato 20 dětí                    

 

Bezbariérová rampa zdravotní středisko–realizace díla je dokončena, nyní je ve zkušebním 

provozu a připravujeme kolaudaci. 

 

Žehnání křížku v Liberecké ul. – proběhlo ve středu 4.12.2019 

 

Koncepce rodinné a seniorské politiky – proběhlo první jednání pracovních skupin, probíhá 

dotazníkové šetření a připravuje se SWOT analýza. 

 



Mapový portál G obec – město vstoupilo do přípravy projektu mapového portálu, který bude 

k dispozici i občanům města – budou v něm postupně k dispozici všechny pasporty majetku, 

katastrální mapy, územní plán, územně analytické podklady – pro veřejnost bude spuštěno 

v lednu 2020. 

 

Další řádné jednání zastupitelstva města se uskuteční 22. 01. 2020 od 18 hodin. 

 

Bod č. 16 – Diskuze 

 

Pan Kuchta: chtěl bych se zeptat pana Hanuse, co traktor? 

 

Pan Hanus: traktor zatím stojí někde v Brně, řešíme, jak ho sem přepraví. Bohužel zkušenost 

s místními je hrozná. Nasmlouval jsem ještě jiný traktor. V případě, že napadne sníh, 

abychom nebyli zaskočeni. 

 

Pan Hanuš: co stál bezbariérový přístup a školka? 

 

Starostka: škola stála 8,2 mil. Stavba. Když započítám vše, co souviselo se stavbou vč. 

vybavení jsme na 9 mil. korun. Bezbariérová rampa byla za 1,3 mil. korun.  

 

K tématu bezbariérového přístupu diskutovali: pan Hanuš, paní starostka 

 

Pan Dostrašil: je nějaká informace ohledně parkování kamionů dole kolem Daky? 

 

Starostka: je to problém, řešíme ho. V pátek přijede firma, která udělá dopravní značení a 

budeme jednat o možných řešeních  

K tématu diskutovali: pan Kuchta, pan Dostrašil, paní starostka 

 

Paní Menčíková: chtěla bych upozornit, že u přechodu na Mánesově ulici, u železářství, se 

zvedá chodník, zda se tam něco dá udělat. 

 

Starostka: já jsem si toho všimla, podíváme se na to. 

 

Paní Menčíková: ještě se chci zeptat, jak je to u zubaře, kam se mají lidi ohlásit, když je 

v Hodkovicích zavřeno? 

 

Starostka: pan doktor má ještě ordinaci v Turnově. Po minulém jednání zastupitelstva jsem se 

s panem doktorem sešla, vysvětlili jsme si fungování vůči pacientům. Přislíbil zlepšení, nyní 

nové stížnost nemám. 

 

Žádné další dotazy a připomínky nebyly, a tak starostka schůzi ukončila v 19:55 hodin. 

 

V Hodkovicích nad Mohelkou 16. 12. 2019 

 

Zapsala: Naďa Burianová 

 

 

 

Ing. Markéta Khauerová          Mgr. Helena Řezáčová 

         starostka        místostarostka 



Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Bc. Roman Hanuš 

 

 

Vladislav Kos 

 

 

 

Pozn.:  

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

zpracování osobních údajů.  

 


