
Usnesení ze ZM Chrastava dne 2. února 2009 

Datum konání: 2. 2. 2009 

2009/01/I  

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: Bc. Mgr. Aleše Trpišovského a Stanislava Wolfa  

 

2009/01/II 

ZM schválilo 

program zasedání: 
1. Informace, diskuse s občany 
2. Majetkoprávní úkony 
3. Rozpočet  
4. Informace na vědomí 
5. Různé 
6. Diskuse 

 

K bodu č. 2 2009/01/III 

ZM schválilo 

1. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a 
povinností k bytu č. 18 v domě č. p. 203, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava, panu Pavlu Kučerovi za cenu 
441.716,- Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastava 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/04/2009 (příloha č.1a k originálu usnesení) a návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a 
povinností v MBD Chrastava K/04/2009 (příloha č. 1b k originálu usnesení) a pověřila starostu jejich podpisem. 
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2008/06/III odst. 4 ze dne 1. 9. 2008 převod části družstevního podílu v 
Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě č. p. 599, 
Nový Domov, k. ú. Chrastava II, panu Karlu Vobeckému za cenu 197.491,- Kč a za dalších platných podmínek 
(Podmínky pro prodej části podílu města Chrastava 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/03/2009 (příloha č.1c k originálu 
usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem. 

 

2009/01/IV 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2005/01/II odst. 2 a 3 ze dne 31. 1. 2005 a v souladu se smlouvou o uzavření 
budoucí kupní smlouvy čj. 03/2005/SBS ze dne 16. 5. 2005 (příloha č. 2a k originálu usnesení) prodej pozemkové 
parcely č. 846/1 o výměře 1944 m2 - zahrada a ideálního podílu ve výši 1 z celku pozemkové parcely č. 846/8 o 
výměře 245 m2 - zahrada v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví pana Jana Fialy, za cenu 389.700,- Kč (celková cena je 
zaokrouhlena na celé sto koruny nahoru) a náklady spojené s prodejem, vč. návrh kupní smlouvy čj. K/01/2009 
(příloha č. 2b k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem 

 

2009/01/V 

Strana 1 



ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XIX odst. 4 ze dne 23. 6. 2008 a čj. 2008/06/XII ze dne 1. 9. 2008 prodej 
pozemkové parcely č. 553/2 o výměře 17 m2 - trvalý travní porost a dle geometrického plánu čz. 578-168/200 
pozemkové parcely č. 555/4 o výměře 29 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví paní Marty 
Kašparové, jednatelka společnosti KORDULA s.r.o., za cenu 3.500,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. 
návrhu kupní smlouvy čj. K/02/2009 (příloha č. 3 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem 

 

2009/01/VI 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2006/04/XX ze dne 4. 9. 2006 prodej dle geometrického plánu čz. 577-262/2008 
pozemkové parcely č. 382/25 o výměře 182 m2 - zahrada v k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví paní Lenky 
Hladílkové, za cenu 4.600,- Kč (celková cena je zaokrouhlena na celé sto koruny nahoru) a náklady spojené s 
prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/03/2008 (příloha č. 4 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím 
podpisem 

 

2009/01/VII 

ZM zrušilo 

na základě sdělení Lesů ČR (příloha č. 5 k originálu usnesení) své usnesení čj. 2007/02/XVI odst. 7 ze dne 16. 4. 
2007 a čj. 2008/07/X ze dne 20.10. 2008 

 

2009/01/VIII 

ZM schválilo 

1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 946/1 o výměře cca 700 m2 - zahrada, pozemkovou parcelu č. 948/1 
(nebo její část) o výměře 1442 m2 – zahrada a pozemkovou parcelu č. 965 (nebo její část) o výměře 6309 m2 - 
trvalý travní porost, vše k.ú. Horní Chrastava (na výstavbu RD) 
2. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1288 (nebo její část) o výměře 2343 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní 
Chrastava (na výstavbu RD) 
3. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1271/2 (nebo její část) o výměře 3346 m2 - trvalý travní porost v k.ú. 
Horní Chrastava (na výstavbu RD) 
4. záměr prodat stavební parcelu č. 66 o výměře 633 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k.ú. Horní 
Vítkov (na výstavbu RD) 
5. záměr prodat stavební parcelu č. 76 o výměře 1116 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k.ú. Horní 
Vítkov (na výstavbu RD) 

 

2009/01/IX 

ZM schválilo 

záměr prodat část pozemkové parcely č. 33/1 o výměře cca 70 m2 - ostatní plocha, pozemkovou parcelu č. 33/2 
(nebo její část) o výměře 113 m2 - zahrada a část pozemkové parcely č. 44/1 o výměře cca 30 m2 - ostatní 
plocha, vše k.ú. Dolní Chrastava (zázemí ke garážím) 
 
Předložil ORM-Ml. 
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K bodu č. 3 2009/01/X 

ZM schválilo 

na základě doporučení RM čj. 2009/02/V ze dne 26. 1. 2009 návrh 7. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 
2008 (příloha č. 6 k originálu usnesení) 
 
Předložil HFO. 

 

2009/01/XI 

ZM schválilo 

na základě doporučení RM čj. 2009/02/VI ze dne 26. 1. 2009 návrh rozpočtu a investičního plánu na r. 2009 - 
včetně změny týkající se dotační akce MŠ budova Revoluční ulice (příloha č. 7 k originálu usnesení) s tím, že 
bere na vědomí informaci starosty o podání žádosti na desetiměsíční posun realizace akce RTN terminál 
Chrastava  
 
Předložil HFO. 

 

2009/01/XII 

ZM zamítlo 

záměr na společnou akci města Chrastava a Komitétu 1866 
 
Předložil člen ZM pan František Bouda. 

 

K bodu č. 4 2009/01/XIII 

ZM vzalo na vědomí 

1. změnu rozpočtu mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko ze dne 16. 12. 2008 (příloha č. 9 k originálu usnesení)  
 
Předložil HFO. 

 

2009/01/XIV 

ZM schválilo 

na základě doporučení RM č. 2009/02/VI pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2009 (příloha č. 
10 k originálu usnesení) 
 
Předložil HFO. 

 

2009/01/XV 

ZM schválilo 
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1) dodatek č. 4 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, 463 
31 Chrastava, příspěvková organizace (příloha č. 11 k originálu usnesení) 
 
2) dodatek č. 5 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, 463 
31 Chrastava, příspěvková organizace (příloha č. 12 k originálu usnesení) 
 
Předložil HFO. 
 
 
 
 
 

 

2009/01/XVI 

ZM schválilo 

program rozvoje města Chrastava (PRMCH) 2009-2013 (příloha č. 13 k originálu usnesení), zpracovaný Ing. Jiřím 
Lauermanem, Svatoplukova 646/4, 460 01 Liberec, IČ 74646265. PRMCH byl projednán na pracovním jednání 
zastupitelů dne 24. 11. 2008 
 
Předložil ORM. 

 

2009/01/XVII 

ZM schválilo 

dodatek č. 4 ke stanovení výše odměn členům zastupitelstva, rady, výborů a komisí (příloha č. 14 k originálu 
usnesení) 
 
Předložil ST. 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Miloslav Pilař, místostarosta  
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