
Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. září 2010 

Datum konání: 20. 9. 2010 

2010/04/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: paní Miloslavu Šírovou a pana Petra Rozmajzla 

 

2010/04/II 

ZM schválilo 

program zasedání: 
1. Informace, diskuse s občany 
2. Majetkoprávní úkony 
3. Rozpočet 2010 a dotace  
4. Různé 
5. Diskuse 

 

2010/04/III 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2010/02/IX, odst. 3 ze dne 12. dubna 2010 návrh kupní smlouvy čj. K/15/2010 (příloha 
č. 1 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/majtner.doc  a pověřilo starostu jejím podpisem, prodej dle 
geometrického plánu č. 727-132/2010, 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/geometr-727-132-2010.pdf  pozemkové parcely č. 484/1 o výměře 338 
m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví pana Petra Majtnera, za cenu 101.400,- Kč a náklady spojené s 
prodejem. 
(kupující nemá splatné pohledávky za městem) 

 

2010/04/IV 

ZM schválilo 

1. v návaznosti na své usnesení čj. 2009/07/VIII odst. 4 ze dne 9. prosince 2009 prodej dle geometrického plánu č. 615-
5/2010, 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/geometr-615-5-2010.pdf   
pozemkové parcely č. 730/7 o výměře 50 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví pana Petra 
Půlpána, za cenu 5.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/16/2010 (příloha č. 2a k 
originálu usnesení, http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/pulpan.doc )  
a pověřilo starostu jejím podpisem. 
(kupující nemá splatné pohledávky za městem) 
 
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2009/05/X odst. 2 ze dne 19. října 2009 prodej dle geometrického plánu č. 230-
133/2010, 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/geometr-230-133-2010.pdf  pozemkové parcely č. 770/2 o výměře 120 
m2 - trvalý travní porost v k.ú. Dolní Vítkov, do vlastnictví paní Růženy Musilové, za cenu 6.000,- Kč a náklady spojené s 
prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/17/2010 (příloha č. 2b k originálu usnesení, 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/musilova.doc )  
a pověřilo starostu jejím podpisem. 
(kupující nemá splatné pohledávky za městem) 

 1

http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/majtner.doc
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/geometr-727-132-2010.pdf
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/geometr-615-5-2010.pdf
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/pulpan.doc
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/geometr-230-133-2010.pdf
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/musilova.doc


 
3. v návaznosti na své usnesení čj. 2010/02/XII ze dne 12. dubna 2010 prodej pozemkové parcely č. 594/6 o výměře 17 
m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví společnosti ATOMVET s.r.o., za cenu 500,- Kč a náklady 
spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/18/2010 (příloha č. 2c k originálu usnesení, 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/atomvet.doc )  
a pověřilo starostu jejím podpisem. 
(kupující nemá splatné pohledávky za městem) 
 
Předložil ORM - Ml. 

 

2010/04/V 

ZM schválilo  

v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/VII ze dne 21. června 2010 prodej dle geometrického plánu č. 709-342/2009 
poz.p.č. 1505/6 o výměře 926 m2 – ostatní plocha v k.ú. Chrastava I a dle geometrického plánu 603-342/2009 poz.p.č. 
24/3 o výměře 54 m2 – ostatní plocha, č. 124/3 o výměře 1232 m2 – ostatní plocha, poz.p.č. 198/8 o výměře 6 m2 – 
ostatní plocha, č. 198/9 o výměře 1 m2 – ostatní plocha, poz.p č. 207/3 o výměře 2 m2 – ostatní plocha, poz.p č. 209/3 o 
výměře 19 m2 – ostatní plocha, poz.p č. 209/4 o výměře 114 m2 – ostatní plocha, poz.p č. 213/4 o výměře 7 m2– 
ostatní plocha a poz.p č. 213/6 o výměře 2 m2 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava; do vlastnictví Libereckého kraje, 
cenu 118.150,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/20/2010, č. OPL/1980/2010 (příloha č. 
3 k originálu usnesení, http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/libereckykraj.doc )  
a pověřilo starostu jejím podpisem. 
(vyhotovené geometrické plány nelze skenovat z důvodu velikosti formátu, a proto jsou k nahlédnutí u paní Mlynářové) 
 
Předložil ORM - Ml. 

 

2010/04/VI  

ZM schválilo  

v návaznosti na své usnesení čj. 2004/05/XI odst. 2 a 3 ze dne 16. června 2004 směnu dle zakázky č. 276/2010 části 
st.p.č. 44/1 o výměře 607 m2 a části poz. p. č. 207 o výměře 479 m2, vše k.ú. Dolní Chrastava (v současné době 
probíhá geometrické zaměření a výměry budou známy na jednání ZM), které jsou ve vlastnictví města Chrastava, za dle 
geometrického plánu č. 603-342/2009 poz.p.č. 205/3 o výměře 42 m2, poz.p.č. 205/4 o výměře 24 m2, poz.p.č. 205/5 o 
výměře 37 m2 a poz.p.č. 205/6 o výměře 6 m2, vše k.ú. Dolní Chrastava, které jsou v podílovém vlastnictví pana 
Ladislava Baláže a paní Marie Fialkové, vč návrhu kupní smlouvy čj. K/19/2010 (příloha č. 4 k originálu usnesení, 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/fialkova.doc )  
a pověřilo starostu jejím podpisem. 
(vyhotovený geometrický plán nelze skenovat z důvodu velikosti formátu, a proto je k nahlédnutí u paní Mlynářové) 
 
Předložil ORM - Ml. 

 

2010/04/VII  

ZM schválilo  

nabytí (bezúplatný převod) poz.p.č. 277 o výměře 1251 m2 – ostatní plocha v k.ú. Chrastava II a poz.p.č. 238 o výměře 
785 m2 – ostatní plocha, poz.p.č. 704/1 o výměře 1376 m2 – ostatní plocha , poz.p.č. 738/2 o výměře 856 m2 – ostatní 
plocha, poz.p.č. 764/1 o výměře 2569 m2 – ostatní plocha, vše k.ú. Dolní Vítkov, z vlastnictví Pozemkového fondu ČR 
do vlastnictví města, vč. návrhu smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 54/10, čj. RU/32/2010 
(příloha č. 5 k originálu usnesení, http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/smlouva-pf.pdf )  
a pověřilo starostu jejím podpisem. 
 
Předložil ORM - Ml. 
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2010/04/VIII  

1. ZM schválilo 

1. na základě nabídky http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/nabidka.jpg  (příloha č. 6a k originálu usnesení) 
koupi poz.p.č. 1339/1 o výměře 2033 m2 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Chrastava I a poz. p. č. 
750/1 o výměře 915 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Dolní Chrastava, od Tělovýchovné jednoty Spartak Chrastava, za 
cenu 347.870,- Kč. 
(znalecký posudek: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/04/znalecka dolozka-6a.jpg ) 
 
2. účelovou dotaci TJ Spartak Chrastava ve výši 652.130,- Kč na odstraňování povodňových škod ve fotbalovém areálu 
TJ Spartak dle podmínek stanovených ve smlouvě č. j. HFO/BL/Sp/4/2010. (příloha č. 6b k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/04/dotace smlouva 42010-6b.doc  
 
Předložil ORM - Ml.  

 

2. ZM schválilo 

účelovou dotaci TJ Spartak Chrastava ve výši 500.000,- Kč na odstraňování povodňových škod v areálu kuželny, dle 
podmínek stanovených ve smlouvě č. j. HFO/BL/Sp/5/2010 (příloha č. 6c k originálu usnesení). 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/04/dotace smlouva 52010-6b.doc  
 
Předložil ORM - Ml. a HFO. 

 

2010/04/IX 

ZM schválilo 

návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2010 (příloha č. 7 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/04/hlavni-strana-rozpocet-3.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/04/rozpocet-3.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/04/investicni-plan-3.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/04/komentar-3.xls   
 
Předložil HFO. 

 

2010/04/X 

ZM schválilo 

na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ 
Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46 744 657 (příloha č. 8 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/04/dotace spartak.doc  
 
Předložil HFO. 

 

2010/04/XI 

ZM schválilo 

v souladu se schválenou 2. změnou rozpočtu na rok 2010 darovací smlouvu DR/7/2010 – poskytnutí finančního daru 
Římskokatolické farnosti Chrastava, Vrchlického 328/81, Liberec14, IČ 467 49 250 ve výši 50.000,- Kč (příloha č. 9 k 
originálu usnesení)  
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http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/04/dar-farnost.doc  
 
Předložil HFO. 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Miloslav Pilař, místostarosta  
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