
Usnesení ze ZM Chrastava dne 4. 2. 2008 
Datum konání: 4. 2. 2008 

2008/01/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: Mgr. Oldřich Němec, pan Pavel Pěch 

  

2008/01/II 

ZM schválilo 

program zasedání: 
1. Informace, diskuse s občany 
2. Majetkoprávní úkony 
3. Dotace 
4. VI. změna rozpočtu 2007, návrh rozpočtu 2008 
5. Změna územního plánu 
6. Informace na vědomí 
7. Různé 
8. Diskuse 

  

K bodu č. 2 2008/01/III 

ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně 
souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě čp. 527, Lipová ul., k. ú. Chrastava II, paní 
Márii Gomolákové za cenu 250.670,-- Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro 
prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům 
bytů ze dne 18. 6. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků) včetně návrhu smlouvy o 
budoucí smlouvě o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava 
čj. SBS/05/2008 (příloha č. 1a k originálu usnesení) a návrhu smlouvy o převodu části 
členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava K/01/2008 (příloha č. 1b k originálu 
usnesení) a pověřilo starostu jejich podpisem  
Předložil ORM. 

  

2008/01/IV 

ZM schválilo 
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v návaznosti na své usnesení čj. 2007/06/X ze dne 22. 10. 2007 návrh kupní smlouvy čj. 
K/02/2008 (příloha č. 2 k originálu usnesení) pro prodej pozemkové parcely č. 309/15 o 
výměře 308 m2 - trvalý travní porost a dle geometrického plánu čz. 548-260/2007 
pozemkové parcely č. 318/8 o výměře 979 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava do 
vlastnictví Heleny Kyselové, za cenu 670.600,-- Kč a náklady spojené s prodejem a pověřilo 
starostu jejím podpisem  
Předložil ORM. 

  

2008/01/V 

ZM schválilo 

1. prodej dle geometrického plánu čz. 638-134/2007 pozemkové parcely č. 1306/7 o výměře 
105 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I do vlastnictví Vladislava Šorela za cenu 
5.300,-- Kč a náklady spojené s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/03/2008 (příloha č. 
3 k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
2. prodej stavební parcely č. 627 o výměře 25 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, bez stavby, 
v k.ú. Chrastava I do vlastnictví manželů Josefa a Miluše Jančíkových za cenu 700,-- Kč a 
náklady spojené s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/04/2008 (příloha č. 4a k originálu 
usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
3. prodej stavební parcely č. 634 o výměře 19 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, bez stavby, 
v k.ú. Chrastava I do vlastnictví Vlasty Kočárkové za cenu 500,-- Kč a náklady spojené s 
prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/05/2008 (příloha č. 4b k originálu usnesení) a 
pověřilo starostu jejím podpisem 
Předložil ORM. 

  

2008/01/VI 

ZM schválilo 

koupi pozemkové parcely č. 1235/6 o výměře 687 m2 - vodní plocha, pozemkové parcely č. 
1235/9 o výměře 882 m2 - vodní plocha a dle geometrického plánu čz. 432-22/2007 
pozemkové parcely č. 1235/10 o výměře 964 m2 - trvalý travní porost a pozemkové parcely 
č. 1235/11 o výměře 304 m2 - vodní plocha, tok umělý, vše k.ú. Horní Chrastava, od 
Pozemkového fondu ČR, za cenu 57.910,-- Kč 
Předložil ORM. 

  

2008/01/VII 

ZM schválilo 

1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1415 o výměře 73 m2 - ostatní plocha v k.ú. 
Chrastava I (doprodej zahrady) 
2. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 549/10 o výměře 9 m2 - ostatní plocha a 
pozemkovou parcelu č. 550/26 výměře 95 m2 - zahrada, vše v k.ú. Chrastava I (doprodej 
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zahrady)  
3. záměr prodat část pozemkové parcely č. 25 o výměře cca 700 m2 – ostatní plocha v k.ú. 
Horní Chrastava (na zřízení přístupu a zahrady) 
4. záměr prodat část pozemkové parcely č. 116/1 o výměře cca výměře cca 430 m2 – 
zahrada a část pozemkové parcely č. 1351/2 o výměře cca 60 m2 – ostatní plocha, vše k.ú. 
Horní Chrastava (na zřízení zahrady) 
5. na základě doporučení osadního výboru Vítkov, záměr prodat pozemkovou parcelu č. 
1060/1 o výměře 10 570 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Horní Vítkov (na zřízení ptačího 
parku) 
6. na základě doporučení osadního výboru Vítkov, záměr prodat pozemkovou parcelu č. 94/1 
o výměře 815 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Horní Vítkov (na zřízení zahrady) 
Předložil ORM. 

  

2008/01/VIII 

---  

  

K bodu č. 3 2008/01/IX 

ZM 

1) schválilo 
záměr podání dvou projektů (příloha č. 5a k originálu usnesení), včetně typu uzavíraných 
dohod spolu s partnerským městem Lwówek Śląski v 1. kole výzvy (Typová dohoda je 
uvedena v příloze č. 5b k originálu usnesení) 
2) pověřilo 
radu města zajistit realizaci uvedených záměrů, včetně schválení příslušných smluv 
Předložil ORM. 

  

K bodu č. 4 2008/01/X 

ZM schválilo 

na základě doporučení RM čj. 2008/02/XX ze dne 28. 1. 2008 návrh 6. změny rozpočtu na r. 
2007 (příloha č. 6 k originálu usnesení) 
Předložil HFO. 

  

2008/01/XI 

ZM schválilo 
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na základě doporučení RM čj. 2008/02/XXI ze dne 28. 1. 2008 návrh rozpočtu a investičního 
plánu na r. 2008 (příloha č. 7 k originálu usnesení) včetně změn přijatých na jednání ZM dne 
4. 2. 2008 
Předložil HFO. 

  

K bodu č. 5 2008/01/XII 

ZM schválilo 

v návaznosti na usnesení ZM č. 2007/06/LIII pořízení změny územního plánu města 
Chrastava – dle záměru manželů Čestmíra a Romany Krčkových, Ještědská 232, 463 31 
Chrastava, spočívající ve zrušení návrhové komunikace na části p.p.č. 309/1 v k.ú. Dolní 
Chrastava  
Předložil OVÚS. 

  

2008/01/XIII 

ZM rozhodlo 

1. v souladu s ust. § 45 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, o úplné úhradě nákladů na pořízení změny žadatelem 
2. o pořízení změny schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 
2008/01/XII, pokud dojde k uzavření dohody dle odst. 1 v termínu do 31. 3. 2008 
Předložil OVÚS. 

  

2008/01/XIV 

ZM 

1) vzalo na vědomí 
zprávu o účincích ustanovení § 188 odst. 1. a 2. zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, na územně plánovací dokumentaci města 
Chrastava (příloha č. 8 k originálu usnesení) a návrh řešení včetně doporučení RM č. 
usnesení 2008/02/XXIII z 28. 1. 2008 
2) rozhodlo 
o pořízení úpravy územního plánu města Chrastava a regulačního plánu „Polní ulice 60 
rodinných domků Chrastava“ dle ust. § 188 odst. 2. zák.č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle plánovaného harmonogramu 
Předložil OVÚS. 

  

ZM 3) určilo 
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dle § 6 odst. 5 písm. f) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, zastupitele Ing. Pavla Štekla, který bude spolupracovat s 
pořizovatelem OVÚS MěÚ Chrastava dle § 53 odst. 1 a 3 stavebního zákona při úpravě 
schváleného územního plánu města Chrastava  
Předložil OVÚS. 

  

K bodu č. 6 2008/01/XV 

ZM vzalo na vědomí 

zprávu o vyhodnocení ankety týkající se případného pronájmu koupaliště zájemci se 
sportovním či rekreačním zaměřením (příloha č. 9 k originálu usnesení) 
Předložila KS. 

  

2008/01/XVI 

ZM vzalo na vědomí 

zprávu o průběhu inventarizace za rok 2007 (příloha č. 10 k originálu usnesení) 
Předložil HFO. 

  

K bodu č. 7 2008/01/XVII 

ZM schválilo 

pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2008 (příloha č. 11 k originálu 
usnesení) 
Předložil HFO a TAJ. 

  

2008/01/XVIII 

1. ZM zřídilo 

v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., fond kotelen 
Předložil HFO. 

  

2. ZM schválilo 

pravidla pro tvorbu a čerpání fondu kotelen na rok 2008 (příloha č. 12 k originálu usnesení) 
Předložil HFO a TAJ. 
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2008/01/XIX 

ZM schválilo 

grant města Chrastava pro rok 2008 ve výši 200 000,-- Kč a pověřilo organizační složku 
města Společenský klub zpracováním podkladů pro rozhodnutí ZM 
Předložil SK. 

  

2008/01/XX 

ZM schválilo 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu pro 6. až 9. ročník základní školy mezi 
městem Chrastava a obcí Bílý Kostel (příloha č. 13 k originálu usnesení) 
Předložil MST. 

  

2008/01/XXI 

ZM vzalo na vědomí 

s potěšením a v návaznosti na své usnesení 2007/07/XVIII ze dne 10. 12. 2007 rozhodnutí o 
zastavení legislativních prací na Národním úřadu pro zaměstnanost a sociální správu, což ve 
svém důsledku znamená zachování sociálních odborů na městech (příloha č. 14 k originálu 
usnesení) 
Předložil ST. 

  

ZM Chrastava dne 4. 2. 2008 

  

  

Ing. Michael Canov, starosta 
  

  

Miloslav Pilař, místostarosta  
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