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Usnesení ze ZM Chastava dne 6. února 2012 

Datum konání: 6. 2. 2012 

2012/01/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Sochorová a Petr Rozmajzl 

 

2012/01/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Diskuse s občany 
2) Změna územního plánu 
3) Majetkoprávní úkony 
4) Finanční záležitosti (rozpočet a další) 
5) Obecně závazné vyhlášky 
6) Grant 
7) Různé 
8) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2012/01/III 

ZM schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti pana Bohuslava Havla, Sedmidomská 123, 463 31 
Chrastava, o změnu na části p.p.č. 489/4 v k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, ze stávající plochy orné půdy na 
plochu pro výstavbu dvou RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu), dle situace v příloze (příloha č. 1 
k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2012/02/havel.doc   
 
Předložil člen ZM Ing. Miroslav Balcar. 

 

2012/01/IV 

ZM schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti pana Jana Kačani, Horní Vítkov 79, 463 31 Chrastava o 
změnu na p.p.č. 1035/2 o výměře 1269 m2 a na p.p.č. 1033 o výměře 461 m2 v k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava, ze 
stávající plochy občanské vybavenosti na plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní 
venkovského typu), dle situace v příloze (příloha č. 2 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2012/02/kacani.doc   

 

2012/01/V 

ZM schválilo 
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pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti pana Jána Mitra, Sladovnická 1627, 463 11 Liberec 30, o 
změnu na části p.p.č. 511/1 o výměře cca 8000 m2 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, ze stávající 
plochy čisté výroby a výrobních služeb na plochu pro výstavbu (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského 
typu), dle situace v příloze (příloha č. 3 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2012/02/mitro.doc   

 

2012/01/VI 

ZM rozhodlo 

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 jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn o 
pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2012/01/III – 2010/01/V, ve které 
dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31. března 2012, v souladu s pravidly postupu při pořizování změn 
schváleného územního plánu města Chrastava schválené Radou města Chrastava dne 26. ledna 2009 (příloha č. 4 k 
originálu usnesení) 
http://www.chrastava.cz/uzemniplan/Pravidlaup.htm  
 
Předložil OVÚS. 

 

2012/01/VII 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2011/09/V odst. 3 ze dne 12. prosince 2011 prodej poz.p.č. 270/1 o výměře 613 m2 - 
zahrada v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů Mgr. Jany a Miroslava Hrdličkových, za cenu 61.300,- Kč a náklady 
spojené s prodejem, vč návrhu kupní smlouvy čj. K/01/2012 (příloha č. 5 k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím 
podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/01/hrdlickovi.doc  
 

 

K bodu č. 3 2012/01/VIII 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2011/06/XVII odst. 5 ze dne 27. června 2011 prodej:  
1) části poz.p.č. 309/1 o výměře cca 545 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví manželů 
Romany a Čestmíra Krčkových, za cenu 150,- Kč/ m2 a náklady spojené s prodejem 
2) části poz.p.č. 309/1 o výměře cca 98 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví manželů Lenky a 
Jiřího Kejzarových, za cenu 150,- Kč/ m2 a náklady spojené s prodejem 

 

2012/01/IX 

ZM schválilo 

koupi dle geometrického plánu č. 524-249/2011 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/01/geometr.pdf  poz.p.č. 885/8 o výměře 23 m2 - zahrada v k.ú. Horní 
Chrastava, od pana Petra Jonáše, za cenu 11.500,- Kč a náklady spojené s koupí vč. návrhu kupní smlouvy čj. 
K/02/2012 (příloha č. 6 k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/01/jonas.doc  
 
Předložil ORM - Ml. 
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K bodu č. 4 2012/01/X 

ZM schválilo 

dle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na základě doporučení finančního výboru ze dne 30. ledna 2012 
(příloha č. 7 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2012/01/odmeny-vedeni.jpg  
peněžní dar Ing. Michaelu Canovovi ve výši jedné měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva ve funkci starosty 
 
Předložil člen ZM předseda finančního výboru Mgr. Bc. Aleš Trpišovský. 

 

ZM schválilo 

dle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na základě doporučení finančního výboru ze dne 30. ledna 2012 
(příloha č. 7 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2012/01/odmeny-vedeni.jpg  
peněžní dar Zitě Václavíkové ve výši jedné měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva ve funkci místostarostky. 
 
Předložil člen ZM předseda finančního výboru Mgr. Bc. Aleš Trpišovský. 

 

2012/01/XI 

ZM schválilo 

návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2011 (příloha č. 8 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/01/5-zmena-znak.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/01/5-zmena-2011.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/01/5-zmena-2011-investicni-plan.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/01/5-zmena-2011-komentar.xls   
 
Předložil HFO. 

 

2012/01/XII 

ZM schválilo 

návrh rozpočtu a investičního plánu na r. 2012 (příloha č. 9 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/01/rozpocet-znak.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/01/rozpocet-2012.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/01/rozpocet-2012-investicni-plan.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/01/rozpocet-2012-komentar.xls   
 
Předložil HFO. 

 

2012/01/XIII 

ZM schválilo 

pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2012 (příloha č. 10 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/01/socialni-fond-2012.doc   
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Předložil HFO. 

 

K bodu č. 5 2012/01/XIV 

ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 
4/2011 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo 
lokálního herního systému (příloha č. 11 k originálu usnesení) z důvodu změny legislativy (výběr bude zajišťovat finanční 
úřad) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/01/ozv-1-2012.doc   
 
Předložil HFO. 

 

2012/01/XV 

---  

 

ZM vydalo 

v souladu s doporučením finančního výboru (příloha č. 12 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/st/2012/01/fin-vybor.jpg   
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním koeficientu a sazbě daně u daně z nemovitostí (příloha č. 13 k originálu 
usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2012/01/2_2012.doc   
s tím, že zvýšený výnos této daně bude výhradně použit k investicím dle investičního plánu města a vzdělávání 
mládeže. 
 
Předložil ST ve spolupráci se členem RM Ing. Karlem Žemličkou a členem ZM Mgr. Karlem Řehákem. 

 

K bodu č. 6 2012/01/XVI 

ZM schválilo 

složení komise pro grant města Chrastava pro rok 2012: Ing. Markéta Sochorová, Mgr. Karel Řehák; Mgr. Ingeborg 
Henzlová; Kateřina Rožcová; Petr Rozmajzl. Předseda komise: Mgr. Karel Řehák (příloha č. 14 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/mst/2012/01/grant-2012.doc   
 
Předložila MST. 

 

2012/01/XVII 

ZM 

1) ZM schválilo 
návrh peněžitého plnění členům kontrolního výboru (příloha č. 15 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2012/01/odmeny-kv.jpg   
2) ZM vzalo na vědomí 
a) návrh plánu činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2012  
b) zprávu o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí roku 2011  
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(příloha č. 16 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2012/01/cinnost-kv-2011-2012.pdf   
 
Předložila KS. 

 

2012/01/XVIII 

ZM schválilo 

smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2012 (příloha č. 17 k originálu 
usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2012/01/obsluznost.pdf   
 
Předložila KS. 

 

2012/01/XIX 

ZM 

1) vyhovělo 
žádosti o uvolnění z pozice člena Osadního výboru Vítkov pana Miloslava Pilaře (příloha č. 18 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/mst/2012/01/vitkov.jpg   
2) určilo 
na uvolněné místo člena Osadního výboru Vítkov s platností od 1. února 2012 pana Mgr. Karla Řeháka, bytem Horní 
Vítkov 25, 463 31 Chrastava 
 
Předložila MST. 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


