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Usnesení ze ZM Chrastava dne 5. září 2016 

Datum konání: 5. 9. 2016 

2016/06/I 

---  

 

2016/06/II 

ZM schválilo  

ověřovatele zápisu: Mgr. Kateřina Rožcová, David Röbisch 

 

2016/06/III 

 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
0) Slib člena zastupitelstva města 
1) Určení spolupracujícího zastupitele 
2) Diskuse s občany 
3) Obecně závazné vyhlášky 
4) Majetkoprávní úkony 
5) Finanční záležitosti 
6) Různé 
7) Diskuse 

 

K bodu č. 1 2016/06/IV  

ZM určilo 

za spolupracujícího zastupitele ve věcech územního plánování pana Miroslava Balcara 

 

K bodu č. 3 2016/06/V 

ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 4/2016 o doplnění Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, 
kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím 
vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný 
pořádek v obci, včetně omezení těchto činností, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 
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2/2016 a nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/16. (příloha č. 2 k originálu usnesení) 
Příloha č. 2 http://www.chrastava.com/zm/st/2016/06/4_2016_.doc ) 

 

2016/06/VI 

ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 5/2016 o stanovení místa, na kterém mohou 
být provozovány technické hry a živá hra (příloha č. 3a a důvodová zpráva 3b k originálu 
usnesení)  
Příloha č. 3a http://www.chrastava.com/zm/st/2016/06/5_2016.doc   
Příloha č. 3b http://www.chrastava.com/zm/st/2016/06/5_2016_dz.doc   
 
Předloži ST 

 

K bodu č. 4 2016/06/VII 

ZM schválilo 

1) záměr prodat část pozemku par. č. 115 o výměře cca 180 m2 – travní porost, v k.ú. 
Andělská Hora u Chrastavy, za účelem zřízení zahrady 
(Osadní výbor, OVÚS a ORM doporučuje) 
 
2) záměr prodat část pozemku par. č. 661/9 o výměře cca 12 m2 – travní porost, v k.ú. Dolní 
Vítkov, za účelem zázemí k čerpací stanici na vodovodu 
(OVÚS a ORM doporučuje, osadní výbor byl se záměrem seznámen) 
 
Předložila ORM Ml 

 

2016/06/VIII 

ZM schválilo  

návrh plánovací smlouvy s: Jiří Lupoměský, Seniorů 1207, 463 11, Liberec XXX Vratislavice 
nad Nisou a pověřila starostu jejím podpisem (příloha č. 4 k originálu usnesení) 
Příloha č.4 http://chrastava.com/zm/ormved/2016/06/planovaci_smlouva.pdf  
(Osadní výbor se návrhem souhlasí) 
 
Předložil ORM Dv 

 

K bodu č. 5 2016/06/IX 

ZM schválilo 
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návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2016 
(příloha č. 5 k originálu usnesení)  
Příloha č.5 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/06/4-zmena-rozpoctu-2016.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/06/invplan-4-zmena-rozpoctu-2016.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/06/komentar-4-zmena-rozpoctu-2016.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/06/znak-4-zmena-rozpoctu-2016.doc  

 

2016/06/X 

ZM schválilo 

na základě žádosti a v souladu se schválenou 4. změnou rozpočtu na rok 2016 darovací 
smlouvu DR/21/2016 – poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Chrastava, 
Školní 124, 463 31 Chrastava, IČ 467 49 250 ve výši 60.000,-- Kč na ozvučení kostela sv. 
Vavřince v Chrastavě a pověřilo starostu k podpisu smlouvy (příloha č. 6 k originálu 
usnesení)  
Příloha č.6a http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/06/dr-21-2016-farnost-chrastava.doc   
Příloha č.6b http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/06/zadost-farnost-chrastava.pdf  
 
 
Přědložil HFO 

 

2016/06/XI 

ZM vzalo na vědomí 

žádost Ing. Davida Lukeše, jednatele společnosti EEH s.r.o. (příloha č. 7a originálu 
usnesení) o změnu smlouvy uzavřené dne 5. 4. 2006 mezi společností EEH s.r.o. a městem 
Chrastava, jejímž předmětem je dohoda smluvních stran o vzájemné spolupráci při výstavbě 
Větrného parku v lokalitě Václavice – Uhelná - 16 ks větrných elektráren. (příloha č. 7b 
originálu usnesení)  
Příloha č.7a http://www.chrastava.com/zm/taj/2016/06/zadost-eeh.pdf  
Příloha č.7b http://www.chrastava.com/zm/taj/2016/06/smlouva-o-spolupraci-2006.pdf  

 

2016/06/XII 

ZM rozhodlo 

že pěší komunikace (ulice) spojující dvě části ulice Školní, alejí vedoucí okolo kostela, přes 
pozemkové parcely č. 11/1 a 11/2 v katastrálním území Chrastava I obce Chrastava, dosud 
bezejmenná, bude nazvána jménem Tomáše Genrta. (zákres na podkladu katastrální mapy - 
příloha č. 8 originálu usnesení)  
Příloha č.8 http://www.chrastava.com/zm/taj/2016/06/zakres-ulice-tomase-genrta.doc  

 

2016/06/XIII 
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ZM schválilo  

komisi pro vyhodnocení nejlepších chrastavských sportovců za období VI/2015 – VI/2016 ve 
složení: zastupitel/ka – Petra Kopecká, Oldřich Němec, David Röbisch, Petr Rozmajzl ml., 
Zita Václavíková. Komise se sejde v pondělí 12. září 2016 v 15:00 hodin v kanceláři 
Společenského klubu. Slavnostní večer vyhlášení nejlepších sportovců bude v kinosále 
města v pátek 7. října 2016 od 17:00 hodin. 
 
Předložil SK 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


