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1.mimořádná/2020 
 

U S N E S E N Í 
 

z 1. mimořádné schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 8. ledna 2020 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: 301/19, 302/19, 303/19, 304/19, 305/19, 306/19, 

307/19, 308/19,309/19, 310/19, 311/19, 312/19, 313/19, 316/19, 317/19, 318/19, 319/19, 320/19, 

321/19, 322/19, 323/19, 324/19, 325/19, 218/19  

 

 

1/20 

Rada města po projednání schvaluje výplatu mimořádné odměny ředitelce mateřské školy paní 

Mgr. Ireně Ryplové za plnění úkolů nad rámec povinností, za přípravu a zajištění vybavení 

nového pavilonu mateřské školy. 

 

 

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 č. ev. 33,  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.  
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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 

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. 

 

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 č. p..., 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..., 50801 Hořice. 

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

 

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. 
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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 č. p..., 46344 Radimovice.  

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

 

 

 

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 08. 01. 2020 

 

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.  

 

 

 

 

 

 


