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Usnesení ze ZM Chrastava dne 10. dubna 2017 

Datum konání: 10. 4. 2017 

2017/02/I 

ZM schválilo  

ověřovatele zápisu: Mgr. Veronika Povýšilová, Petra Kopecká 

 

2017/02/II  

ZM schválilo 

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

 

K bodu č.2 2017/02/III 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2016/05/XIV ze dne 27. června 2016 prodej pozemků par. 
č. 1391/21 o výměře 20 m2 - ostatní plocha, č. 1391/22 o výměře 181 m2 - ostatní plocha, 
vše v k. ú. Chrastava I a pozemků par. č. 304/2 o výměře 38 m2 - ostatní plocha, č. 304/3 o 
výměře 15 m2 - ostatní plocha, č. 304/4 o výměře 3 m2 - ostatní plocha, č. 539/13 o výměře 
61 m2 - ostatní plocha, č. 539/14 o výměře 42 m2 - ostatní plocha, a dle geometrického 
plánu č. 640-76/2014 ze dne 4. 11. 2014 pozemky par. č. 1519/6 o výměře 1 m2 - ostatní 
plocha, č. 1519/7 o výměře 11 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Horní Chrastava, do vlastnictví 
Libereckého kraje, za cenu 18.600,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní 
smlouvy čj. K/1/2017 (příloha č. 1a k originálu usnesení), a pověřilo starostu jejím podpisem 
Příloha č. 1a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/02/1-lk_smlouva.pdf   
Příloha č. 1b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/02/1-lk_situace.pdf  

 

2017/02/IV  

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2014/03/VIII ze dne 23. 6. 2014 bezúplatný převod 
pozemků par. č. 631/3 - trvalý travní porost, č. 741/1 - trvalý travní porost, č. 800/1 - trvalý 
travní porost, a č. 813/1 - trvalý travní porost, vše v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví města 
Chrastava za účelem zřízení veřejně přístupné pobytové zeleně a plochy sídelní zeleně, vč. 
návrhu smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1002991741, čj. RU/7/2017 (příloha č. 
2a k originálu usnesení), a pověřilo starostu jejím podpisem 
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Příloha č. 2a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/02/2-spu_smlouva.pdf  
Příloha č. 2b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/02/2-spu_situace.pdf  

 

2017/02/V 

ZM schválilo  

záměr prodat části pozemků: 
- par. č. 74 o výměře 189 m2, nově označené jako par. č. 74/2 (SO 202 - opěrná zeď), dle 
geometrického plánu č. 258-121/2015 (k. ú. Horní Vítkov),  
- st. par. č. 55 o výměře 3 m2, nově označené jako poz. par. č. 1241 (SO 203 - opěrná zeď), 
dle geometrického plánu č. 259-122/2015 (k. ú. Horní Vítkov),  
- par. č. 699/5 o výměře 26 m2, nově označené jako par. č. 699/15 (SO 205 - opěrná zeď), 
dle geometrického plánu č. 280-124/2015 (k. ú. Dolní Vítkov),  
- par. č. 695/16 o výměře 8 m2, nově označené jako par. č. 695/17 (SO 207 - opěrná zeď), 
dle geometrického plánu č. 281-125/2015 (k. ú. Dolní Vítkov), 
- par. č. 88/2 o výměře 2 m2, nově označené jako par. č. 88/3 (SO 209 - opěrná zeď) a nově 
označené jako par. č. 88/4 (SO 106 – rek. komunikace) dle geometrického plánu č. 282-
126/2015 (k. ú. Dolní Vítkov),  
- par. č. 691/4 o výměře 1 m2, nově označené jako par. č. 691/6 (SO 211 - opěrná zeď), dle 
geometrického plánu č. 284-128/2015 (k. ú. Dolní Vítkov),  
- par. č. 117/1 o výměře 6 m2, nově označené jako par. č. 117/3 (SO 107 – rek. 
komunikace), dle geometrického plánu č. 285-129/2015 (k. ú. Dolní Vítkov), 
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací stavby „Obnova silnice po 
povodních 2010 (III/27252 Vítkov)“  
Příloha č. 3: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/02/3-lk_vitkov_situace.pdf  

 

2017/02/VI 

ZM schválilo 

záměr prodat část pozemku par. č. 720/1 mezi ochranným pásmem dešťové kanalizace a 
rodinným domem čp. 85, vše k. ú. Andělská Hora, za podmínky, že žadatelka zajistí na své 
náklady v součinnosti s ORM geometrický plán. 
Příloha č. 4: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/02/4-ah_situace.pdf  

 

2017/02/VII 

ZM schválilo 

záměr prodat část pozemku par. č. 1505/9 o výměře cca 37 m2, v k. ú. Chrastava I, za 
účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod opěrnou zdí 
Příloha č. 5: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/02/5-povodi_situace.pdf  
 
Předkládá ORM Houdová 
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2017/02/VIII 

ZM zamítlo 

záměr prodat část pozemku par. č. 73/1 – zahrada, v k. ú. Chrastava II,  
Příloha č. 6: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/02/6-lipova_situace.pdf  
 
 
Předkládá ORM Houdová, OVÚS a TAJ 

 

K bodu č. 3 2017/02/IX 

ZM schválilo 

na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017 poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31 
Chrastava, IČ 467 44 657, na opravy a udržování sportovišť, která jsou ve vlastnictví TJ 
Spartak Chrastava, ve výši 200.000,-- Kč 
Příloha č. 7a http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/zadost-spartak.pdf  
Příloha č. 7b http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/sml-spol-chrastava-spartak.pdf  
Příloha č. 7c http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/vp-23-2017-spartak.doc  

 

2017/02/X 

ZM schválilo 

návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2017 
Příloha č. 8 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/1-zmena-rozpoctu-2017.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/invplan-1-zmena-rozpoctu-2017.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/komentar-1-zmena-rozpoctu-2017.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/znak-1-zmena-rozpoctu-2017.doc  

 

2017/02/XI 

ZM vzalo na vědomí 

rozpočet Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko na rok 2017 a rozpočtový výhled na rok 2018 
a 2019  
Příloha č. 9 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/rozpocet-mikroregion-hch.pdf  

 

2017/02/XII 

ZM schválilo 
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na základě žádosti a v souladu se schválenou 1. změnou rozpočtu na rok 2017 darovací 
smlouvu DR/8/2017 – poskytnutí finančního daru Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s., Pod 
Perštýnem 321/1, Liberec IV–Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 287 00 210 ve výši 30.760,-- Kč 
(5,- Kč/počet obyvatel, k 1.1.2017 Chrastava 6 152 obyvatel) a pověřilo starostu k podpisu 
smlouvy 
Příloha č. 10a http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/dr-8-2017-hospic-zdislavy.doc   
Příloha č. 10b http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/zadost-dar-hospic-zdislavy.pdf  

 

2017/02/XIII 

 

ZM schválilo  

rozdělení grantu města Chrastavy pro rok 2017 na podporu rozvoje sportovní, kulturní, 
spolkové činnosti a cestovního ruchu 
Příloha č. 11 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/zapis-komise-vyhodnoc-grant-
2017.pdf  
 
Předkládá MST 

 

2017/02/XIV 

ZM schválilo 

na základě žádosti o dotaci z Grantu města Chrastava pro rok 2017 na podporu rozvoje 
kulturní, sportovní, spolkové činností a cestovního ruchu a na základě schváleného rozdělení 
Grantu  
zastupitelstvem města Chrastava poskytnutí neinvestičních účelových dotací a k tomu 
příslušné smlouvy takto: 
a) s Tělocvičnou Jednotou SOKOL CHRASTAVA, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava,  
Č I44223 927, ve výši 70.000,-- Kč,  
b) s Orientačním klubem Chrastava, z.s., Polní 217, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ 
467 48 318, ve výši 80.000,-- Kč, 
c) se Sborem Jednoty bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, 463 31 Chrastava, IČ 467 45 
815,  
ve výši 80.000,-- Kč, 
d) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl kopané), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 
44 657, ve výši 70.000,-- Kč, 
 
Příloha č. 12a http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/vp-8-2017-tj-sokol.doc  
Příloha č. 12b http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/vp-12-2017-orientacni-klub.doc  
Příloha č. 12c http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/vp-17-2017-jednota-bratrska.doc  
Příloha č. 12d http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/02/vp-11-2017-tj-spartak-kopana.doc  
 
Předkládá HFO 

 

K bodu č. 4 2017/02/XV 
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ZM schválilo 

započetí prací na projektech „Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě – 
chodníky Liberecká a Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě – chodníky 
Andělohorská“ ještě před rozhodnutím o poskytnutím dotace, za podmínky souhlasu 
zhotovitele s proplacením finančních prostředků až po rozhodnutí o přiznání dotace (v 
případě nepřiznání dotace neprodleně, v případě přiznání dotace po jejím obdržení). 

 

2017/02/XVI 

ZM schválilo 

zapojení Města Chrastava do projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko za účelem realizace projektu „Kolem kolem Jizerek“, jehož 
součástí je výstavba cyklostezky přes „Paradýz“ a pověřilo starostu podpisem Dohody o 
spolupráci. 
Příloha č. 13 http://chrastava.com/zm/ormved/2017/02/dohoda-vzor.docx  
 
 
Předkládá ORM Dv 

 

2017/02/XVII 

ZM vzalo na vědomí 

1) zápis z jednání kontrolního výboru č. 1/2017  
Příloha č. 14 http://www.chrastava.com/zm/ksved/2017/02/zapis.pdf  
2) ZM vzalo na vědomí 
zápis z kontrolního výboru č. 4/2016 včetně vyjádření všech dotčených osob  
Příloha č. 15a http://www.chrastava.com/zm/ksved/2017/02/zapiskv.pdf  
Příloha č. 15b http://www.chrastava.com/zm/ksved/2017/02/vyjadrenitaj.pdf  
Příloha č. 15c http://www.chrastava.com/zm/ksved/2017/02/vyjadrenimp.pdf  
Příloha č. 15d http://www.chrastava.com/zm/ksved/2017/02/vyjadrenist.pdf   
3) ZM schválilo 
úkoly zastupitelstva města pro kontrolní výbor na zbývající část 1. pololetí 2017 
Příloha č. 16a http://www.chrastava.com/zm/ksved/2017/02/kontrolnivybor.doc  
4) ZM konstatovalo, 
že jednací řád kontrolního výboru Příloha č.  
16b http://www.chrastava.com/zm/mst/2015/02/jr_zm.doc  
byl schválen Zastupitelstvem města Chrastava dne 13. 4. 2015 pod bodem č. 2015/02/XXII,  
Příloha č. 16c http://www.chrastava.cz/muinfo/zastup/zapisy/uzm050413.pdf  
 
Předkládá: vedoucí KS, gestor KV  

 

2017/02/XVIII 

ZM uložilo 
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KV provést kontrolu služebních vozidel opětovně 
 
Předkládá David Röbisch předseda KV 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


