
 1

Usnesení ze ZM Chrastava dne 17. října 2016 
Datum konání: 17. 10. 2016 

2016/07/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: Röbisch David, Rozmajzl Petr st. 

 

2016/07/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Diskuse s občany 
2) Majetkoprávní úkony 
3) Finanční záležitosti 
4) Různé 
5) Diskuse 

 

K bodu č.2 2016/07/III 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2016/05/XII ze dne 27. června 2016 prodej pozemku par.č. 
st. 7/3 o výměře 50 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba (kůlna) 
bez čp., a pozemku par.č. 1546 o výměře 432 m2 - ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I, do 
vlastnictví pana Miroslava Vostárka, za cenu 289.700,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. 
návrhu kupní smlouvy čj. K/29/2016 (příloha č. 1 k originálu usnesení) a pověřilo starostu 
jejím podpisem. 
Příloha č. 1: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2016/07/vostarek.doc  

 

2016/07/IV 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2016/05/XIII/1 ze dne 27. června 2016 prodej pozemku 
par.č. 173 o výměře 809 m2 - zahrada, v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví pana Miroslava 
Hudouska a pana Petra Hudouska, za cenu 316.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. 
návrhu kupní smlouvy čj. K/30/2016 (příloha č. 2 k originálu usnesení) a pověřilo starostu 
jejím podpisem. 
Příloha č. 2: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2016/07/hudousek.doc   
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2016/07/V 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2016/02/XI/2 ze dne 11. dubna 2016 prodej dle 
geometrického plánu čz. č. 928-168/2016 (příloha č. 3a k originálu usnesení) pozemek par.č. 
45/39 o výměře 39 m2 – ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů Jitky a 
Jana Pospíšilových, za cenu 2.000,- Kč, a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní 
smlouvy čj. K/31/2016 (příloha č. 3b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
Příloha 3a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2016/07/gp_pospisilovi.pdf   
Příloha 3b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2016/07/pospisilovi.doc  
 
Předložila ORM Ml 

 

K bodu č.3 2016/07/VI  

ZM schválilo 

návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2016 
Příloha č. 4 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/07/znak-5-zmena-rozpoctu-2016.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/07/5-zmena-rozpoctu-2016.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/07/invplan-5-zmena-rozpoctu-2016.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/07/komentar-5-zmena-rozpoctu-2016.xls  

 

2016/07/VII 

ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 7/2016, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Příloha č. 5 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/07/vyhl_07_2016_odpady.doc  
 
 
 
Předložil HFO 
 

 

K bodu č.4 2016/07/VIII  

ZM schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti Aleše Šindeláře, K Mojžíšovu 
prameni 1683, 463 11 Liberec, o změnu na p.p.č. 660/6 - o výměře 1425 m2 v k.ú. Horní 
Vítkov, obec Chrastava, ze stávající zemědělské plochy na plochu pro výstavbu RD ( plocha 
bydlení ), dle situace v příloze. 
Příloha č. 6 http://www.chrastava.com/zm/ovus/2016/07/zadost_sindelar.doc  . 



 3

určený zastupitel pro schválení  
OVÚS pro schválení  

 

2016/07/IX 

 

ZM rozhodlo 

1) 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 spojených s pořízením změny 
žadatelem schválené změny 
 
2) o pořízení změny schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 
2016/07/x, ve které dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31.3.2017, v souladu s 
pravidly postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Chrastava 
schválené Radou města Chrastava dne 26.1.2009 
Příloha č. 7 http://www.chrastava.cz/uzemniplan/Pravidlaup.htm  . 
 
Předložil OVÚS 

 

2016/07/X 

ZM schválilo 

smlouvu o spolupráci mezi Městem Chrastava, E.ON Energie, a.s. a VE, spol. s r.o. 
nahrazující původní smlouvu o spolupráci ze dne 26.2.2016, která zanikla dne 30.9.2016 a 
pověřila starostu jejím podpisem 
Příloha č. 8 http://www.chrastava.com/zm/ormved/2016/07/sos_kogenerace.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2016/07/priloha_1.doc  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2016/07/priloha_2.doc  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2016/07/priloha_3.doc  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2016/07/priloha_4.doc  
 
Předložil ORM 

 

2016/07/XI 

ZM schválilo 

1) dotační program na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního 
ruchu pro rok 2017 ve výši 300.000,00 Kč a jeho pravidla (příloha č. 9 originálu usnesení).  
 
2) j m e n o v a l o komisi pro hodnocení žádostí z řad zastupitelů města ve složení: 
předseda komise: Zita Václavíková, členové: Tomáš Jerje, Oldřich Němec, Robert Šipula, 
Aleš Trpišovský, Šimon Dvořák, Miroslav Balcar 
Příloha č. 9 http://www.chrastava.com/zm/taj/2016/07/grant-pravidla-2017.doc  
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Předložil TAJ 

 

2016/07/XII 

Z M schválilo 

smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro roky 2017 – 
2019 a pověřilo starostu jejím podpisem 
Příloha č. 10 : http://www.chrastava.com/zm/ksved/2016/07/obsluznost_smlouva.pdf  
 
Předložil KS 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


