
Usnesení ze ZM Chrastava dne 12. prosince 2016 
Datum konání: 12. 12. 2016 

2016/08/I 

  

ZM schválilo  

ověřovatele zápisu: Ivan Vydra, Mgr. Tomáš Jerje Ph.D. 

  

2016/08/II 

ZM schválilo 

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

  

K bodu č.2 2016/08/III 

ZM vzalo na vědomí  

informaci vedoucího ORM o stavu zpracování koncepce rozvoje koupaliště v Chrastavě, 
včetně návrhu dalšího postupu. 
příloha č. 1 http://www.chrastava.com/zm/ormved/2016/08/koupaliste_zprava.doc  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2016/08/koupaliste_posudek.pdf  
 
 
Předložil ORM 

  

2016/08/IV  

ZM schválilo 

návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2016.  
příloha č. 2 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/08/znak-6-zmena-rozpoctu-2016.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/08/6-zmena-rozpoctu-2016.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/08/invplan-6-zmena-rozpoctu-2016.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/08/komentar-6-zmena-rozpoctu-2016.xls  

  



2016/08/V 

ZM schválilo 

rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2017 dle § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
příloha č. 3 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/08/znak-provizorium-2017.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/08/provizorium-2017.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/08/provizorium-2017-inv-plan.xls  
 
 
Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 
13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Příloha č. 4 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/08/pravidla-rozpoctoveho-provizoria-
2017.doc  

  

2016/08/VI 

ZM schválilo 

v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění platných předpisů, rozpočtový výhled na rok 2018 - 2019  
příloha č. 5 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/08/rozpoctovy-vyhled-2018-2019.xls  

  

2016/08/VII 

ZM schválilo 

aktualizaci přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve vlastnictví města 
Chrastava, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola, 
Chrastava, Revoluční 488, 463 31 Chrastava, IČ 72741881 
příloha č. 6 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/08/priloha-zrizovaci-listina-ms-
chrastava.doc  
 
 
Předložil HFO 

  

K bodu č.3 2016/08/VIII 

ZM schválilo  

dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Městem Chrastava, E.ON Energie, a.s. a VE, 
spol. s r.o. a pověřila starostu jeho podpisem. 
příloha č. 7 http://www.chrastava.com/zm/ormved/2016/08/dodatek_kogenerace.docx  

  



2016/08/IX  

ZM schválilo 

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města 
Chrastava na stavební akci „Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava - nezpůsobilé 
výdaje“ a pověřila starostu jeho podpisem. 
příloha č. 8 http://www.chrastava.com/zm/ormved/2016/08/Dodatek_liberecka.docx  
 
 
Předložil ORM 

  

2016/08/X 

ZM deleguje 

1) zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti 
Severočeská, vodárenská společnost a. s., konané v roce 2017 (náhradník paní Zita 
Václavíková, místostarostka) 
2) zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti 
Technické a stavební služby a. s., v likvidaci, konané v roce 2017 (náhradník paní Zita 
Václavíková, místostarostka). 
3) zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, na jednání členské schůze 
bytového družstva MBD Chrastava a. s., konané v roce 2017 (náhradník Ing. Michael Canov, 
starosta) 
4) zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání členské schůze TJ Spartak 
Chrastava, konané v roce 2017 (náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka) 
5) zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, na jednání valné hromady 
a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2017 (náhradník Ing. Michael 
Canov, starosta) 
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2017 (náhradník Ing. Michael 
Canov, starosta) 
 
 
 
Předložil TAJ 

  

2016/08/XI 

ZM vzalo na vědomí 

rezignaci člena kontrolního výboru MUDr. Petra Hartla 
příloha č. 9 http://www.chrastava.com/zm/ksved/2016/08/rezignace.pdf  

  

2016/08/XII 

---  



  

---  

  

---  

  

ZM zvolilo 

4) do funkce člena kontrolního výboru paní Jitku Ramírezovou  
příloha č. 10 http://www.chrastava.com/zm/ksved/2016/08/ramirezovasouhlas.pdf  
 
Navrhl zastupitel Mgr. Oldřich Němec 

  

2016/08/XIII 

ZM schválilo  

podle § 84 odst. 2 písm. n) a písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a vyhrazením si působnosti RM podle § 102 odst. 3 zákona o obcích, „Zásady 
odměňování členů zastupitelstva města, rady města, předsedů a členů výborů, komisí a 
zvláštních orgánů“, s účinností od 1. 1. 2017  
příloha č. 13 http://www.chrastava.com/zm/taj/2016/08/zasady_odmenovani_2017.doc  
 
Předložil TAJ 

  

2016/08/XIV 

ZM schválilo 

na základě žádosti Římskokatolické farnosti Vítkov u Chrastavy darovací smlouvu 
DR/25/2016 – o poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Vítkov u Chrastavy 
(příspěvek na opravu krovu kostela Navštívení Panny Marie), Horní Vítkov 1, 463 31 
Chrastava, IČ 46749233 ve výši 50.000,-- Kč z rozpočtu Osadního výboru Vítkov a pověřilo 
starostu k podpisu smlouvy  
příloha č. 14a http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/08/zadost-farnostvitkov.pdf  
příloha č. 14b http://www.chrastava.com/zm/hfo/2016/08/dr-25-2016-farnostvitkov.doc  
 
 
Předložil HFO 

  

2016/08/XV 



ZM schválilo 

1) schválilo podání žádosti o dotaci z programu „Podpora revitalizace území“, podprogramu 
„Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR na 
demolici objektu č.p. 30 v Dolním Vítkově. 
2) schválilo projekt následného využití revitalizovaného území po demolici č.p. 30 v Dolním 
Vítkově  
příloha č. 15 http://www.chrastava.com/zm/ormved/2016/08/revitalizace_vitkov.pdf  
 
Předložil ORM 

  

  

  

Ing. Michael Canov, starosta 

  

  

Zita Václavíková, místostarostka  


