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    Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava 
dne 22. června 2015 

 
2015/04/I 
ZM schválilo 
ověřovatele zápisu:  
 
2015/04/II 
ZM schválilo 
navržený program zasedání:  

1) Diskuse s občany 
2) Majetkoprávní úkony 
3) Mimořádná podpora TJ Spartak Chrastava – oddílu kopané v případě postupu do divize 

(opakovaný návrh viz ZM 1. 6. 2015) 
4) Finanční záležitosti 
5) Různé 
6) Diskuse 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Návrh usnesení 
K bodu č. 2 
2015/04/III            
ZM schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2014/03/XI/2 ze dne 23. června 2014 
1.  prodej  dle geometrického plánu čz. 651-24/2015 (příloha č. 1d  k originálu usnesení)  
pozemků  par. č. 86/2 o  výměře 143 m2  - zahrada a par.č. 1342/16 o  výměře 41 m2  - ostatní 
plocha, vše k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví manželů Radky a Jana Binarových, za cenu 4.600,- 
Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/12/2015 (příloha č. 1a  k 
originálu usnesení)  a pověřilo starostu jejím podpisem. 
Příloha č. 1a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/04/binar.doc 
1 žádost 
kupující nemá  splatné pohledávky za městem 
 
2.   prodej  dle geometrického plánu čz. 651-24/2015 (příloha č. 1d k originálu usnesení)  
pozemku  par. č. 86/4 o  výměře 6 m2  - zahrada, v k.ú. Horní C hrastava, do vlastnictví manželů 
Vlasty a Miroslava Kadlecových, za cenu 200,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní 
smlouvy čj. K/13/2015 (příloha č. 1b k originálu usnesení)  a pověřilo starostu jejím podpisem. 
Příloha č. 1b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/04/kadlecovi.doc 
1 žádost 
kupující nemá  splatné pohledávky za městem 
 
3.   prodej  dle geometrického plánu čz. 651-24/2015 (příloha č. 1d k originálu usnesení)  
pozemku  par. č. 1342/15 o  výměře 17 m2  - ostatní plocha, v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví 
paní Lady Prknové, za cenu 500,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. 
K/14/2015 (příloha č. 1b k originálu usnesení)  a pověřilo starostu jejím podpisem. 
Příloha č. 1c: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/04/prknova.doc 
1 žádost 
kupující nemá  splatné pohledávky za městem 
Příloha č. 1d: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/04/gp_binar.pdf 
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2015/04/IV            
ZM schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2014/03/XI/4 ze dne 23. června 2014 1. prodej  dle geometrického 
plánu čz. 251-32/2015 (příloha č. 2b  k originálu usnesení)  pozemku  par. č. 191/4 o  výměře 1821 
m2  - ostatní plocha, v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví manželů Moniky a Pavla Trojanových, za 
cenu 45.600,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/15/2015 (příloha č. 
2a  k originálu usnesení)  a pověřilo starostu jejím podpisem. 
Příloha č. 2a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/04/trojanovi.doc 
Příloha č. 2b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/04/gp_trojan.pdf 
1 žádost 
kupující nemá  splatné pohledávky za městem 
 
 
2015/04/V            
ZM  s c h v á l i l o 
nabytí (bezúplatný převod)  pozemků par.č. 586/1 o výměře 1786 m2  -  ostatní plocha, par.č. 
824/6 o výměře 22 m2  -  ostatní plocha a par.č. 824/10 /1 o výměře 40 m2  -  ostatní plocha, vše 
k.ú. Chrastava I, a pozemku par.č. 1121 o výměře 341 m2  -  ostatní plocha, v k.ú. Horní 
Chrastava, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města, vč. návrhu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem a o zřízení věcného práva č. 128/ULB/2015, č. RU/29/2015 (příloha č. 3 k originálu 
usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem.     
Příloha č. 3: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/04/urad_pro_zastupovani.docx 
  
 
2015/04/VI            
ZM  s c h v á l i l o 
1. v návaznosti na své usnesení 2015/01/X ze dne 2. 2. 2015 darování tělesa bývalé silnice 
III/27251 nacházející se   par.č. 1462/2, par.č. 1462/3, par.č. 1462/5, par.č. 1462/6  a par.č. 1462/8, 
vše k.ú. Chrastava I,  z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví města, vč.  návrhu darovací  
smlouvy čj. DR/13/2015 (příloha č. 4a k originálu usnesení)  a   pověřilo starostu jejím  podpisem.  
Příloha č. 4a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/04/teleso_komunikace.doc 
 
2. v návaznosti na své usnesení 2014/07/X ze dne 8. 12. 2014 návrh darovací smlouvy č. 
DR/12/2015  (příloha č. 4b k originálu usnesení)  pro dle geometrického plánu č. 234-230/2014 
pozemky par.č. 291/3 o výměře 11 m2  - ostatní plocha, par.č. 291/4 o výměře 187 m2  - ostatní 
plocha a par.č. 291/5 o výměře 19 m2  - ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava II, a pro dle 
geometrického plánu č. 731-230/2014 pozemky  par.č. 789/12 o výměře 1041 m2  - ostatní plocha, 
par.č. 789/13 o výměře 223 m2  - ostatní plocha, par.č. 789/14 o výměře 74 m2  - ostatní plocha, 
par.č. 789/15 o výměře 12 m2  - ostatní plocha, par.č. 789/16 o výměře 134 m2  - ostatní plocha a    
par.č. 789/17 o výměře 64 m2  - ostatní plocha,  vše k.ú. Dolní Chrastava, z vlastnictví Libereckého 
kraje  do vlastnictví města.  
Příloha č. 4b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/04/chodniky.doc 
geometrické plány k nahlédnutí u paní Mlynářové 
 
 
2015/04/VII            
ZM  v z a l o   n a   v ě d o m í 
v návaznosti na své usnesení 2015/02/VIII ze dne 13. 4. 2015 probíhající jednání ve věci 
možnosti prodeje části pozemku par.č. 720/1 u pozemků par.č. st. 10 a par.č. 91/1, vše k.ú. 
Andělská Hora u Chrastavy s tím, že  záměr prodeje upravené výměry pozemku bude 
předložen po splnění požadavků města dle zápisu (příloha č. 5  k originálu usnesení).      
Příloha č. 5: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/04/zapis_ah.pdf  
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2015/04/VIII            
ZM schválilo 
zřízení věcného břemene na pozemcích par.č. 789/1 v k.ú. Dolní Chrastava a par.č. 291 v k.ú. 
Chrastava II, které jsou ve vlastnictví Libereckého kraje, ve prospěch  Města Chrastava,  vč. návrhu 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.  SBS/7/2015 (příloha č. 6 k originálu usnesení), 
ve prospěch města, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby  „Chrastava 
– chodník a přechod, Nádražní ulice, k.ú. Dolní Chrastava a k.ú. Chrastava II“,  a pověřilo starostu 
jejím podpisem.  
Příloha č. 6: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/04/vb_u_majby.doc 
  
2015/04/IX 
ZM schválilo 
1. záměr prodat část pozemku par.č. 187/1 o výměře cca 70 m2 –  zahrada,  v k.ú. Chrastava I, za 

účelem majetkového vypořádání; 
(OVÚS a ORM doporučuje) 

 
2. záměr prodat pozemek par.č. 361/14 o výměře 59  m2 –  ostatní plocha, a části pozemků par.č. 

361/6 o výměře cca  60 m2 –  travní porost a par.č. 362/1 o výměře cca 4 m2 –  ostatní plocha, 
vše k.ú. Chrastava I, za účelem za účelem majetkového vypořádání; 
(OVÚS a ORM doporučuje) 

 
3.  záměr prodat pozemky par.č. 19 o výměře 75  m2 –  ostatní plocha, par.č. 20 o výměře 255   m2 

–  travní porost a část pozemku par.č. 700 o výměře cca 700 m2 –  ostatní plocha, vše k.ú. Dolní 
Vítkov, za účelem za účelem zřízení zahrady; 
(osadní výbor doporučuje, OVÚS a ORM doporučuje) 

 
4.  záměr prodat část pozemku par.č. 12/1 o výměře cca 300 m2 –  ostatní plocha, v k.ú. Horní 

Vítkov, za účelem zřízení  příjezdové komunikace k pozemku par.č. 724/1, která je ÚP  určena 
na stavbu RD; 
(osadní výbor doporučuje, OVÚS a ORM doporučuje) 

 
Předložil ORM  Mlynářová 
 
2015/04/X 
ZM schválila 
návrh darovací smlouvy (příloha č. 7 k originálu usnesení) s dárcem: BENTELER ČR, s.r.o., Školní 
713, 463 31 Chrastava, IČ: 63145 936 za účelem úhrady části nákladů opravy povrchů v ul. Školní 
a pověřila starostu jejím podpisem. 
 
Příloha č. 7: http://chrastava.com/zm/ormved/2015/04/darovaci_sml_benteler.pdf 
 
Předložil ORM  Dvořák 
 
K bodu č. 3 
2015/04/XI 
ZM se zavázalo 
k mimořádné podpoře TJ Spartak Chrastava – oddílu kopané v případě postupu tohoto oddílu v 
kategorii dospělých do soutěžní kategorie – divize, a to ve výši 0,5 mil. Kč ročně na soutěžní 
sezónu (tzn. v případě postupu v letošní sezóně již 0,25 mil. Kč v roce 2015) s tím, že tato 
mimořádná podpora je stanovena nad dosavadní běžnou podporu a závazek je určen pro sezónu 
2015/2016 s tím, že o případné další podpoře na další ročník rozhodne zastupitelstvo města do 
konce února 2016 (příloha č. 8 k originálu usnesení).  
 
Příloha č. 8: http://www.chrastava.com/zm/zastupitele/2015/04/spartak.pdf 
 
Předložil zastupitel Petr Rozmajzl ml. 
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K bodu č. 4 
2015/04/XII 
ZM schválilo 
návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2015 
(přílohy č. 9 a) – 9 d) k originálu usnesení) 
Příloha č. 9a: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/znak-2-zmena-rozpoctu-2015.doc 
Příloha č. 9b: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/2-zmena-rozpoctu-2015.xls  
Příloha č. 9c: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/invplan-2-zmena-rozpoctu-2015.xls  
Příloha č. 9d: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/komentar-2-zmena-rozpoctu-2015.xls 
 
2015/04/XIII 
ZM schválilo 
a)  v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon 563/1991 Sb., o účetnictví,  
     ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony řádnou účetní závěrku za rok  
     2014 (přílohy č. 10 a) – 10 e) k originálu usnesení) 
Příloha č. 10a: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/rozvaha-bilance-2014.pdf 
Příloha č. 10b: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/priloha-2014.pdf 
Příloha č. 10c: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/vykaz-zisku-ztraty-2014.pdf 
Příloha č. 10d: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/vykaz-hodnoceni-plneni-rozp-2014.pdf 
Příloha č. 10e: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/prehled-o-penez-tocich-2014.pdf 
 
b)   v souladu s § 17, zákona  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
      ve znění pozdějších předpisů, celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok  
      2014  bez výhrad  
      (přílohy č. 11 a) – 11 f) k originálu usnesení) 
Příloha č. 11a: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/znak-zm-zavucet-2014.doc 
Příloha č. 11b: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/zavucet-chrastava-2014.doc 
Příloha č. 11c: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/priloha-1-zu-2014-rozpocet.xls 
Příloha č. 11d: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/priloha-2-zu-2014-invplan.xls 
Příloha č. 11e: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/priloha-4-zu-2014-uverova-zadluz.xls 
Příloha č. 11f: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/zprava-o-vysledku-prezkoum-2014.pdf 
 
2015/04/XIV 
ZM vzalo na vědomí 
v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2014, který 
bude projednán členskou schůzí Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko dne 23. června 2015  
(příloha č. 12 k originálu usnesení) 
Příloha č. 12: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/zavucet-mhch-2014-oznameni.pdf 
 
2015/04/XV 
ZM schválilo 
na základě žádosti o dotaci z Grantu města Chrastava pro rok 2015 na podporu rozvoje kulturní, 
sportovní, spolkové činností a cestovního ruchu a na základě schváleného rozdělení Grantu 
zastupitelstvem města Chrastava poskytnutí neinvestičních účelových dotací usnesením ze dne 13. 
dubna 2015 č. 2015/02/XXIII - příloha č. 11 příslušnou smlouvu s TJ Spartak Chrastava (oddíl 
kopané), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 60.000,-- Kč  
(příloha č. 13 a) a příloha 13 b) k originálu usnesení zápis komise) 
 
Příloha č. 13a: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/vp-24-2015-spartak-kopana.doc 
Příloha č. 13b: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/zapis-komise-vyhodnoc-grant-2015.pdf 
Ostatní smlouvy  z grantu 2015 schváleny radou města dne 11. 5. 2015  pod číslem 2015/07/X 
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2015/04/XVI 
ZM schválilo 
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 
Chrastava, IČ 46744657, na projekt pod názvem „TJ Spartak Chrastava – materiální vybavení 
oddílů“, ve výši 130.600,-- Kč (příloha č. 14  k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím 
podpisem. 
Příloha č. 14: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/04/vp-25-2015-spartak.doc 
 
Předkládá: HFO Sluka 
 
K bodu č. 5 
2015/04/XVII 
ZM rozhodlo  
o tom, že se nebude účastnit dražby - koupi části nemovitosti (7/10) v Nádražní ulici, č.p. 104, 
Chrastava, Město Chrastava je v současné době vlastníkem nemovitosti v Nádražní ulici, č.p. 104 , 
Chrastava, podílem 3/10 (příloha č. 15 originálu usnesení). 
Příloha č. 15: http://www.chrastava.com/zm/ozo/2015/04/nadrazni_104.pdf    
 
Předložil OZO Urbanová 
 
2015/04/XVIII 
ZM schválilo 
s ohledem na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
účinnou od 5. 2. 2015 změnu „Pravidel tvorby a čerpání fondu pomoci řešení problémů se 
zásobováním pitnou vodou ve Vítkově a likvidací odpadních vod  na celém území města Chrastava“ 
a jejich aktualizované znění  (příloha č. 16 originálu usnesení). 
 
Příloha č. 16: http://www.chrastava.com/zm/taj/2015/04/fond-voda-6-2015.doc 
 
Předložil TAJ  Chvála 
 


