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1/2020 
 

U S N E S E N Í 
 

z 1. schůze Rady města Hodkovice nad Mohelkou, konané  

dne 15. 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: 1/20 

 

 

2/20 
Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018324/SOBS_VB/1, kterou předložila 

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

405 02, IČ 24729035 zastoupená společností ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem Liberec VI-

Rochlice, Ševčíkova 982, Liberec, PSČ 460 06, IČ 47780126. Obsahem věcného břemene bude 

právo budoucí oprávněné provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, 

provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. 

Stavbou budou dotčeny nemovitosti v majetku města, a to pozemek p. č. 1202 (ostatní plocha)  

o výměře 139 m
2 

a p. č. 1478 (zahrada) o výměře 898 m
2
, oba v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 2.000,00 

Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. 

Rada města s uzavřením výše uvedené smlouvy a dohodou o umístění stavby souhlasí  

a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

 

3/20 
Rada města po projednání souhlasí se vstupem města do spolku Unie sebevědomé samosprávy, 

z. s., Olomoucká 261/36, 789 85 Mohelnice, IČ: 08324531 a s  členským příspěvkem ve výši 

2.400,00 Kč/ročně a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

 

4/20 

Rada města projednala cenovou nabídku na zhotovení dokumentace stávajícího stavu radnice 

v Hodkovicích nad Mohelkou, kterou podal Ing. Václav Pavlík, Sněhurčina..., 460 15, Liberec - 

Liberec XV-Starý Harcov, IČ: 13340301. 

Rada města schvaluje zadání zhotovení dokumentace za cenu 246.080,00 Kč Ing. Václavu 

Pavlíkovi. Ing. Pavlík není plátcem DPH. 

 

5/20 

Rada města projednala žádost o opravu přístupových chodníků k domu č. p. 545 a převod části 

pozemku p. č. 1447/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 270 m
2
 v k. ú. Hodkovice  

nad Mohelkou. Návrh podal za Společenství vlastníků jednotek Podlesí 545, Hodkovice  

nad Mohelkou, IČ: 25444476 předseda společenství vlastníků jednotek pan V. B., Podlesí ..., 463 

42 Hodkovice nad Mohelkou. 

Rada města souhlasí s opravou, po opravě se bude dále zabývat převodem projednané části 

pozemku. 
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6/20 

Rada města po projednání souhlasí s výpovědí nájemné smlouvy č. j., 3928/2017 uzavřené dne 

18. 9. 2017 s paní I. T., Ohrazenice..., Turnov. Výpovědní doba uplyne dne 30. dubna 2020.  

 

7/20 

Rada města po projednání souhlasí s cenovou  nabídkou společnosti Vyber s.r.o., Komenského 

2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou na kompletní administraci veřejné zakázky  

na rekonstrukci střechy na KD formou zjednodušeného podlimitního řízení za částku 45.000,00 

Kč.  Se společností bude uzavřena příkazní smlouva. 

 

8/20 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 nájemní smlouvy NBP 

0015/2017 uzavřené se společností KáDéČko Bar & Grill s.r.o., Sokolská 412, 463 42 

Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 05634466.  

Dodatkem město a nájemce souhlasí s prodloužením termínu u jednorázové investice do konce 

roku 2020. 

 

9/20 

Rada města projednala cenovou nabídku na zajištění komplexní podpory a administrace procesů 

obdržené dotace za Státního programu na podporu úspor energií – EFEKT 2020, kterou podala 

společnost METROLUX s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10,  

IČ: 07214634.  

Rada města schvaluje zadání zpracování technických podmínek zadávací dokumentace veřejné 

zakázky a zajištění odborné spolupráce při zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb. za celkovou cenu 73.810,00 Kč včetně DPH a pověřuje místostarostku města podpisem 

smlouvy. 

 

10/20 

Rada města projednala a bere na vědomí Výroční zprávy města za rok 2019 s přehledem  

o počtu podaných stížností, podnětů a petic a informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím. Výroční zprávy města budou zveřejněny. 

 

11/20 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy se Sdružením obcí Libereckého kraje, 

U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČ: 64669246. Předmětem smlouvy je 

provedení veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací města a poskytnutí poradenství 

k finančnímu hospodaření obce a k vnitřnímu kontrolnímu systému obce. 

 

12/20 

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

ke dni 31. 12. 2019. Dluhy činí 109.327,00 Kč.          

 

13/20 

Rada města projednala žádost o finanční příspěvek do fondu oprav domu na náměstí  

T. G. Masaryka č. p. 213 za rok 2019. Žádost podala za Sdružení vlastníků domu paní M. D. V 

domě vlastní Město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové prostory. 

Rada města schvaluje příspěvek do fondu oprav domu č. p. 213 v Hodkovicích nad Mohelkou  

za rok 2019 ve výši 6.000,- Kč. 

Rada města projednala a schvaluje žádost o úhradu podílu města (2619/10000) z této 

nemovitosti za Sdružené živelné pojištění ve výši 651,- Kč. 

 



RM 1/20 3 

14/20 

Rada města po projednání nesouhlasí se zapojením města do projektu „Řekni šikaně NE!“  

pro děti v Libereckém kraji.  

 

15/20 

Rada města projednala cenovou nabídku na stavební úpravy ve zdravotním středisku v zubní 

ordinaci, kterou podal Zdeněk Jeřábek, Kněžičky..., 463 43 Český Dub, IČ: 46032711. 

Rada města souhlasí s nabídkou č. A – stavební úpravy v ordinaci zubního lékaře, týkající se 

rekonstrukce podlahy a přemístění dveří na půdu za cenu 71.217,00 Kč bez 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. 

 

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

Rada města projednala záležitost s žadatelem osobně a pověřuje starostku města jednáním 

s panem P., vlastníkem pozemku p. č. 505 v k. ú. Záskalí. 

 

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.  

Rada města pověřuje starostku města jednáním o možném zjednání nápravy stavu. 
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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 15.01.2020 

 

Příští schůze RM bude 29.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                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.  

 


