
Usnesení ze ZM Chrastava dne 22. června 2009 

Datum konání: 22. 6. 2009 

2009/03/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: paní Miloslavu Šírovou a Mgr. Oldřicha Němce  
 
 

 

2009/03/II 

ZM schválilo 

program zasedání: 
1. Informace, diskuse s občany 
2. Majetkoprávní úkony 
3. 2. změna rozpočtu 2009 
4. Vyhlášky 
5. Informace na vědomí 
6. Diskuse s velitelem OO PČR Chrastava 
7. Různé 
8. Diskuse 
 

 

k bodu č. 2 2009/03/III 

ZM schválilo 

1. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě 
č. p. 247, Loudátnova ulice, v k. ú. Chrastava I, paní Věře Šimkové za cenu 368.613,- 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 převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava 
K/18/2009 (příloha č. 1a k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/03/ks-simkova-byt.doc  
2. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 5 v domě 
č. p. 204, Andělohorská ulice, v k.ú. Dolní Chrastava, paní Haně Szabové za cenu 241.377,- 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. souvisejících práv a 
povinností v MBD Chrastava čj. SBS/16/2009 (příloha č.1b k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/03/sbs-szabova-byt.doc  a návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. 
souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava K/19/2009 (příloha č. 1c k originálu usnesení) a pověřila starostu jejich podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/03/ks-szabova-byt.doc  
(kupující nemají splatné pohledávky za městem) 
 
 
 
 
 

 

2009/03/IV 

ZM schválilo 

členy komise pro otevírání obálek při prodeji části podílu města Chrastavy v MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k 
nebytovým prostorům: Bc. Mgr. Aleš Trpišovský, Mgr. Václav Severa, paní Jitka Ramírezová 
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2009/03/V 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XIV ze dne 23. 6. 2008 převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k nebytovému prostoru č. 101 v domě čp. 142, náměstí 1. máje, k. ú. Chrastava I, za 
minimální cenu 300 000,- Kč v souladu s Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava 
včetně práv a povinností k nebytovým prostorům ze dne 3. 9. 2007 (příloha č. 2a k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/03/podminky-np.doc   
t a k t o:  
nejvyšší nabídce manželům Kateřině a Antonínu Skramuským za cenu 717 000,- Kč, (příloha č. 2b k originálu usnesení) vč. návrhu 
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/20/2008 (příloha č. 2c k originálu usnesení) a 
pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/03/np-142-101.doc  
(3 žádosti, žadatelé nemají splatné pohledávky za městem) 

 

2009/03/VI 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XVI ze dne 23.6. 2008 převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k nebytovému prostoru č. 101 v domě čp. 57, Frýdlantská ul., k.ú. Chrastava I, za 
minimální cenu 200 000,-- Kč v souladu s Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně práv a povinností k nebytovým prostorům ze dne 3. 9. 2007 (příloha č. 2a k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/03/podminky-np.doc   
t a k t o:  
nejvyšší nabídce manželům Leoně a Luboši Vítovím za cenu 211 500,- Kč, (příloha č. 3a k originálu usnesení) vč. návrhu smlouvy o 
převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/21/2008 (příloha č. 3b k originálu usnesení) a pověřilo 
starostu jejím podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/03/np-57-101.doc )  
(1 žádost, žadatel nemá splatné pohledávky za městem) 

 

2009/03/VII 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2009/01/VIII odst. 2 ze dne 2. 2. 2009 prodej části pozemkové parcely č. 1288 o výměře cca 1170 m2 - 
trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví manželům Petře a Petrovi Koutným, na stavbu rodinného domku, za cenu 310,- 
Kč/m2 (minimální cena 300,- Kč/m2, celková cena bude zaokrouhlena na celé sto koruny nahoru) a náklady spojené s prodejem 
(7 žádostí, žadatelé nemají splatné pohledávky za městem) 
 

 

2009/03/VIII 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2009/01/VIII odst. 2 ze dne 2. 2. 2009 prodej části pozemkové parcely č. 1288 o výměře cca 1173 m2 - 
trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví manželů Martině a Luboši Pilařovým, na stavbu rodinného domku, za cenu 
370,- Kč/m2 (minimální cena 300,- Kč/m2, celková cena bude zaokrouhlena na celé sto koruny nahoru) a náklady spojené s prodejem 
(8 žádostí, žadatelé nemají splatné pohledávky za městem) 

 

2009/03/IX 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2009/01/VIII odst. 4 ze dne 2. 2. 2009 prodej části stavební parcely č. 66 o výměře cca 613 m2 - 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví paní Ivaně Jünglingové, na stavbu rodinného domku, za cenu 170 Kč/m2 
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(minimální cena 100,- Kč/m2, celková cena bude zaokrouhlena na celé sto koruny nahoru) a náklady spojené s prodejem 
(3 žádosti, žadatelé nemají splatné pohledávky za městem) 

 

2009/03/X 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2009/01/VIII odst. 5 ze dne 2. 2. 2009 prodej části stavební parcely č. 76 o výměře cca 1100 m2 - 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Horní Vítkov, do podílového vlastnictví paní Zdeňce Vackové, ideální podíl ve výši 1/2 z celku, a panu 
Tomáši Zemanovi, ideální podíl ve výši 1/2 z celku, na stavbu rodinného domku, za cenu 110,- Kč/m2 (minimální cena 110,- Kč/m2, 
celková cena bude zaokrouhlena na celé sto koruny nahoru) a náklady spojené s prodejem 
(Kupující nemají splatné pohledávky za městem) 
 

 

2009/03/XI 

ZM schválilo 

1. záměr prodat část p.p.č. 361/6 o výměře cca 1450 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I (na stavbu RD) 
2. záměr prodat p.p.č. 309/2 o výměře 117 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 309/3 o výměře 4 m2 - zahrada v k.ú. Dolní 
Chrastava (zřízení zahrady) 
3. záměr prodat část. p.p.č. 56 o výměře cca 60 m2 - trvalý travní porost a p.p.č. část 1343/1 o výměře cca 70 m2 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Horní Chrastava (zřízení zahrady) 
4. záměr prodat část p.p.č. 370 o výměře cca 200 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy (trvalý travní porost v 
areálu firmy) 
(doporučeno osadním výborem) 

 

2009/03/XII 

ZM zamítlo 

záměr prodat část p.p.č. 580 o výměře cca 20 m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava I (zřízení nádvoří) 
 
Předložil ORM-Ml. 
 
 
 
 
 

 

K bodu č. 3 2009/03/XIII 

ZM schválilo 

na základě doporučení RM čj. 2009/08/VI ze dne 1. 6. 2009 návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2009 včetně přijaté 
změny ve věci soudního poplatku (příloha č. 4 k originálu usnesení) http://www.chrastava.com/zm/hfo/2009/03/znak.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2009/03/2zmenarozpoctu2009.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2009/03/ip2009_2.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2009/03/komentar.xls  
 
Předložil HFO. 

 

2009/03/XIV 

ZM schválilo 
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na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, 
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657 (přílohy č. 5a a 5b k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2009/03/spartak.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2009/03/spartak.pdf  
 
Předložil HFO. 

 

2009/03/XV 

ZM schválilo 

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 2008  
bez výhrad (příloha č. 6 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2009/03/zu2008.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2009/03/prilohac1kzu.xls  
 
Předložil HFO. 
 

 

K bodu č. 4 2009/03/XVI 

ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 7 a k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/st/2009/03/ozv_1_2009.doc  
(důvodová zpráva příloha č. 7b k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2009/03/duvod_ozv_1_2009.doc  
 
Předložil ST.  

 

2009/03/XVII 

ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k 
údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce (příloha č. 8 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2009/03/ozv-2-2009.doc   
 
Předložil TAJ. 

 

2009/03/XVIII 

1) ZM vzalo na vědomí 

vyhodnocení ankety - sběrný dvůr kontra svoz velkoobjemového odpadu (příloha č. 9 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2009/03/anketaodpady.doc  
 
Předložila KS. 

 

2) ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, kterou se provádí změna obecně závazné vyhlášky č. 11/2006 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, na 
katastrálním území města Chrastavy schválené dne 4. 9. 2006 (příloha č. 10 k originálu usnesení) 
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http://www.chrastava.com/zm/taj/2009/03/ozv-3-2009.doc   
 
Předložil člen ZM Stanislav Wolf a MST. 
 

 

K bodu č. 5 2009/03/XIX 

ZM vzalo na vědomí 

návrh plánu činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí 2009 (příloha č.11 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2009/03/navrhkv.pdf  
 
Předložila KS. 
 

 

2009/03/XX 

ZM schválilo 

návrhy předsedů osadních výborů Vítkov a Andělská Hora a návrhy předsedkyně kontrolního výboru a předsedy finančního výboru na 
peněžitá plnění členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města za 1. pololetí r.2009, včetně návrhu místostarosty města na 
finanční plnění předsedům těchto výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města (přílohy č. 12a, 12b, 12c a 12d k originálu usnesení) 
a http://www.chrastava.com/zm/taj/2009/03/p-plneni-ov-v.jpg ,  
b http://www.chrastava.com/zm/taj/2009/03/p-plneni-ov-ah.jpg , 
c http://www.chrastava.com/zm/taj/2009/03/p-plneni-fv.jpg  a  
d http://www.chrastava.com/zm/taj/2009/03/p-plneni-kv.jpg  
 
Předložil TAJ. 
 
 
 
 

 

2009/03/XXI 

1) ZM vzalo na vědomí 

návrh SLK na vstup do této organizace (příloha č. 13 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2009/03/solk.pdf   
 
Předložil ST. 
 

 

---  

 

2009/03/XXII 

ZM vzalo na vědomí 

dosud nepravomocný rozsudek prvoinstančního soudu ve věci žaloby na firmu Integra Liberec a.s. s tím, že vyslovuje tímto poděkování 
právnímu zástupci za přiznanou částku a ponechává na jeho zvážení podání případného odvolání pro částku nepřiznanou (příloha č. 14 
k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2009/03/soud.pdf  . 
 
Předložil ST. 
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Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Miloslav Pilař, místostarosta  
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