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23/2019 
 

U S N E S E N Í 
 

z 23. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 18. 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: 285/19, 286/19, 287/19, 288/19, 289/19, 290/19, 

291/19, 292/19, 293/19, 294/19, 295/19, 296/19, 297/19, 298/19, 299/19, 300/19, 323/19, 

274/19, 278/19 

 

 

301/19 
Rada města po projednání schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola, 

Hodkovice nad Mohelku, Podlesí č. 560 na rok 2020. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 

7 543 tis. Kč, celkové náklady jsou plánovány ve výši 7 543 tis. Kč. Příspěvková organizace 

bude hospodařit s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 1 863 tis. Kč. 

 

302/19 

Rada města po projednání schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelku, Podlesí č. 560 na roky 2021 a 2022. 

 

303/19 

Rada města po projednání schvaluje plán odpisů na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská 

škola, Hodkovice nad Mohelku, Podlesí č. 560. 

 

304/19 

Rada města po projednání schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola T. G. 

Masaryka, Hodkovice nad Mohelku na rok 2020. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 

20 004 tis. Kč, celkové náklady jsou plánovány ve výši 20 004 tis. Kč. Příspěvková organizace 

bude hospodařit s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 3 254 tis. Kč. 

 

305/19 

Rada města po projednání schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelku, na roky 2021 a 2022.  

 

306/19 

Rada města po projednání schvaluje rozpočet příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY 

HODKOVICE na rok 2020. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 300 tis. Kč, celkové 

náklady jsou plánovány ve výši 7 600 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit 

s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 7 300 tis. Kč. 

 

307/19 

Rada města po projednání schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

TECHNICKÉ SLUŽBY HODKOVICE na roky 2021 a 2022.  
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308/19 

Rada města po projednání schvaluje plán odpisů na rok 2020 příspěvkové organizace 

TECHNICKÉ SLUŽBY HODKOVICE. 

 

309/19 

Rada města po projednání schvaluje rozpočet příspěvkové organizace BYTOVÉ 

HODPODÁŘSTVÍ HODKOVICE na rok 2020. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 640 tis. 

Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 640 tis. 

Kč. 

 

310/19 

Rada města po projednání schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

BYTOVÉ HODPODÁŘSTVÍ HODKOVICE na roky 2021 a 2022. 

 

311/19 

Rada města projednala škodní událost úrazu na schodech, která se stala  

dne 7. 09. 2019 paní K. C., Podlesí..., 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Dle vyjádření KVB 

advokátní kanceláře s.r.o., Teplého 2786, Pardubice ve věci možné odpovědnosti města nedošlo 

ze strany města k žádnému porušení povinností a rada města konstatuje, že město neuznává 

nárok poškozené. 

 

312/19 

Rada města projednala a schvaluje návrh na úpravu sazebníku úhrad za poskytování 

pečovatelské služby podle předloženého návrhu, s platností od 1. 01. 2020. Návrh předložila 

vedoucí PS  Hodkovice nad Mohelkou paní Mgr. Martina Jakab Hendrychová. 

 

313/19 

Rada města projednala žádost AUTOKLUBU BOHEMIA SPORT v AČR, se sídlem Labe 184, 

468 22 Malá Skála, IČ 75057930  o povolení Rally Bohemia 2020, konkrétně o souhlas 

s uzavírkou silnice III. třídy (Radoňovice - Hodkovice nad Mohelkou – směr Sedlejovice), 

souhlas s vydáním rozhodnutí zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace obcí s rozšířenou 

působností a souhlas s objízdnou trasou, a to dne 12. 07. 2020 v době od 7,30 do 16,30 hod. 

Rada města s výše uvedenou žádostí souhlasí a požaduje zajistit řádnou pořadatelskou službu, 

dodržovat pořádek při závodu i v době tréninku a po skončení závodu a zajistit závěrečný úklid, 

zajistit včasnou informovanost místních obyvatel a podnikatelů o pořádání závodu, dodržovat 

veškeré bezpečnostní podmínky a předpisy a umožnit vjezd trvale bydlícím obyvatelům 

Hodkovic nad Mohelkou do neuzavřené zóny. 

 

314/19 

Rada města projednala Protokol o roční zkoušce nouzového osvětlení čs. 539/11/2019 

umístěných v prostorách objektu DPS. Zkouškou nouzového osvětlení bylo zjištěno, že nouzové 

osvětlení není funkční a není schopné spolehlivého provozu. 

Rada města pověřuje pana Petra Hanuse podáním zprávy a zajištěním nápravy stavu. 

  

315/19 

Rada města projednala žádost o pomoc při řešení vzniklé situace v Rychnovské ulici v 

Hodkovicích nad Mohelkou. V letošním roce se pravděpodobně rozšířila činnost firmy sídlící 

v areálu budovy Rychnovská 422 a přilehlých pozemcích. Automobily najíždějící do areálu 

v nepravidelných intervalech ve dne v noci způsobují neustálý hluk, zmatek, nebezpečné 

dopravní situace, poškozují místní komunikace. Zastavěná plocha a nádvoří jsou v majetku pana 

K. Z. a paní D. Z., bytem ..., 46344 Radimovice.  



RM 23.19  3 

Rada města pověřuje starostku města jednáním o možném zjednání nápravy stavu. 

 

316/19 

Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní  

Mgr. Ryplové o vyjádření souhlasu města s přijetím daru od N.. T. H., nám. T. G. Masaryka..., 

Hodkovice nad Mohelkou ve výši 5.000,- Kč. 

Rada města schvaluje přijetí daru s využitím pro účely vymezené § 20 odst. 8 zákona  

č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

317/19 

Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní  

Mgr. Ryplové o vyjádření souhlasu města s přijetím darů od drobných dárců dle přiloženého 

seznamu. Celkově se jedná o částku 8.000,00 Kč 

Rada města schvaluje přijetí daru s využitím pro účely vymezené § 20 odst. 8 zákona  

č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

318/19 

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

ke dni 30. 11. 2019. Dluhy činí 109.327,00 Kč.          

 

319/19 

Rada města projednala, schvaluje a vydává Organizační řád Městského úřadu Hodkovice nad 

Mohelkou ve znění podle návrhu předloženém tajemnicí MěÚ a platností od 1. ledna 2020. 

 

320/19 
Rada města pro projednání souhlasí s návrhem místní úpravy provozu „Zóna se zákazem stání 

nákladních automobilů nad 3,5 t“ v oblasti ul. Nádražní v Hodkovicích nad Mohelkou, který 

předložil za společnost VIATEX, spol. s r.o., Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Belgická 4855, 

PSČ 46605, IČ: 62740539 Mgr. Miroslav Lang. 

Rada města pověřuje místostarostku města dalším jednáním se společností. 

 

321/19 

Rada města po projednání stanovuje kupní cenu oddělovaného pozemku p. č. 1036/2 o výměře 

44 m
2
 (ostatní plocha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou na 50,00 Kč/m

2
. Výše ceny vychází 

z ceníku města Hodkovice nad Mohelkou schváleného Zastupitelstvem města. 

 

322/19 

Rada města po opětovném projednání ruší usnesení rady města č. 263/19 ze dne 6. 11. 2019 

v plném rozsahu a přijímá následující usnesení: 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na odběr jedlých olejů a tuků od občanů 

se společností Waste Partner s.r.o., Americká 838/29a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 

06686800 a pověřuje Ing. Danu Karmazínovou zajištěním sběrných míst pro odkládání jedlých 

olejů a tuků od 1. 01. 2020. 

 

323/19 

Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní  

Mgr. Kolomazníkové o vyjádření souhlasu města s přijetím finančního daru od společnosti 

VETROPORTE s.r.o., Milířská 408, 463 12 Jeřmanice, IČ: 28678095 ve výši 5.635,00 Kč.  

Rada města schvaluje přijetí finančního daru s využitím pro účely vymezené § 20 odst. 8 zákona 

č. 586/1992. 
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324/19 

Rada města projednala a schvaluje návrh KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice na řešení smluvních vztahů se společností Demo Solution Group 

s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 24759708. 

 

325/19 

Rada města projednala a souhlasí s plánovanou rekonstrukcí restaurace Kulturního domu. 

Podmínky souhlasu budou panu Miroslavu Hájkovi, jednateli společnosti KáDéČko Bar & Grill 

s. r. o., Sokolská 412, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 05634466 předány v samostatném 

sdělení. 

 

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.i, 

Záskalí...,  46342 Hodkovice nad Mohelkou. 

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

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. 

Žadatelka předložila starostce města 18. 12. 2019 několik dokumentů, které budou ještě 

konzultovány na katastrálním úřadě. Rada města poté rozhodne o dalším postupu. 

 

198/19 
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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 schvaluje pronájem části výše uvedeného pozemku za cenu 2,-Kč/m
2 

za rok na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že poměrná část ceny nájmu za rok 2020 bude 

uhrazena při podpisu nájemní smlouvy a za podmínky uvedení pozemku při skončení nájmu  

do původního stavu. 

 

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. 

 

 

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 m

2
, oba v k. ú. 

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

nad Mohelkou a pan P. H., Česká..., Hodkovice nad Mohelkou. Na výše uvedené pozemky je již 

uzavřena nájemní smlouva. 

Rada města schvaluje záměr prodeje a pověřuje starostku města jednáním se žadateli o 

geometrickém oddělení části pozemku p. č. 404/1 (ostatní plocha) v k. ú. Hodkovice nad 

Mohelkou. 

 

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..., 508 01 Hořice. 

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

 

 

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 
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Hodkovice nad Mohelkou 18. 12. 2019 

 

Příští schůze RM bude 15. 01. 2020 

 

 

 

 

 

 

                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.  

 

 

 

 

 


