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Usnesení ze ZM Chrastava dne 11. prosince 2017 
Datum konání: 11. 12. 2017 

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 17 

2017/06/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: Mgr. Kateřina Rožcová, Mgr. Karel Řehák 

 

2017/06/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání: 
1) Diskuse s občany 
2) Pomník T. G. Masaryka 
3 Majetkoprávní úkony 
4 )Finanční záležitosti 
5) Různé 
6) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2017/06/III 

ZM rozhodlo 

na základě návrhu Československé obce legionářské a pana Jana Hněličky (vnuka 
Stanislava Hněličky, kterého vyznamenal prezident republiky v roce 2007 Řádem Bílého lva) 
o umístění busty prvního prezidenta Československa, prezidenta Osvoboditele Tomáše 
Garrigue Masaryka u příležitosti 100. výročí vzniku Československa na katastru města 
Chrastava a pověřila radu města určit přesné umístění 
 
Předkládá: ST 

 

K bodu č. 3 2017/06/IV 

ZM schválilo 

koupi pozemku par. č. 67/3 o výměře 457 m2 - trvalý travní porost (příloha č. 1a k originálu 
usnesení) a pozemku dle geometrického plánu č. 715-70/2017 (příloha č. 1b k originálu 
usnesení) par. č. 952/3 o výměře 4 m2 – ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Chrastava, od 
manželů Coufalových, za cenu 16.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní 
smlouvy čj. K/27/2017 (příloha č. 1c originálu usnesení), a pověřilo starostu jejím podpisem 
Příloha č. 1a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/06/coufalovi-situace.pdf  
Příloha č. 1b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/06/coufalovi-gp.pdf  
Příloha č. 1c: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/06/coufalovi-smlouva.pdf  
(OVÚS a ORM doporučují) 
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2017/06/V 

ZM schválilo 

právo stavby kompaktní trafostanice 22kV na pozemku par. č. 730/3 – trvalý travní porost, v 
k. ú. Dolní Chrastava, o výměře cca 16 m2, a budoucí prodej pozemku pod touto stavbou na 
základě Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o právu stavby 
LB_Chrastava, Polní, obnova sítě – TS LB_1081 čj. SBS/20/2017 (příloha č. 2 k originálu 
usnesení), kterou uzavře město Chrastava a ČEZ Distribuce, a. s., a pověřilo starostu jejím 
podpisem. 
Příloha č. 2: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/06/sbs-cez.pdf  
(OVÚS a ORM doporučují) 

 

2017/06/VI 

ZM schválilo 

záměr směnit část pozemku par. č. 270/8 o výměře cca 106 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. 
Dolní Chrastava, ve vlastnictví města Chrastava, za část pozemku par. č. 281/2 o výměře 
cca 12 m2 – trvalý travní porost a celý pozemek par. č. 281/18 o výměře 94 m2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, oba v k. ú. Dolní Chrastava (příloha č. 3 k originálu usnesení), 
ve vlastnictví pana Františka Novotného. 
Příloha č. 3: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/06/zamer-dch.pdf  
(OVÚS a ORM doporučují směnu) 

 

2017/06/VII 

ZM schválilo 

záměr prodat části pozemků par. č. 67/1 o výměře cca 222 m2 – trvalý travní porost a par. č. 
67/5 o výměře cca 22 m2 – ostatní plocha, oba v k. ú. Horní Chrastava. 
Příloha č. 4: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/06/zamer-hch.pdf  
(OVÚS a ORM doporučují prodej) 

 

2017/06/VIII 

ZM schválilo 

záměr prodat část pozemku par. č. 144 o výměře cca 1990 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní 
Vítkov, za účelem výstavby rodinného domu. 
Příloha č. 5: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2017/06/zamer-dv.pdf  
(OVÚS a ORM doporučují prodej) 
 
Předkládá: ORM Houdová 
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2017/06/IX 

ZM schválilo 

dohodu o spolupráci s partnerským městem Lwówek Śląski na projektu realizovaného z 
prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů za účelem 
realizace projektu „Využití turistického potenciálu partnerských měst na území pohraničí“ a 
pověřilo starostu jejím podpisem. 
Příloha č. 6: http://chrastava.com/zm/ormved/2017/06/dohoda_o_spolupraci.docx  
 
Předkládá: ORM Dvořák 

 

K bodu č. 4 2017/06/X 

ZM schválilo 

návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2017 
(příloha č. 7 k originálu usnesení) 
Příloha č. 7: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/06/znak-5-zmena-rozpoctu-2017.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/06/5-zmena-rozpoctu-2017.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/06/invplan-5-zmena-rozpoctu-2017.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/06/komentar-5-zmena-rozpoctu-2017.xls  
 
Předkládá: HFO Sluka 

 

2017/06/XI 

ZM 

1) vzalo na vědomí 
informaci o zákonu č. 99/2017 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 8a originálu 
usnesení) a o schválení nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků (příloha č. 8b originálu usnesení) a 
Příloha č. 8a:                                                 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2017/06/vypis-zakon-o-obcich-od-2018.doc  
Příloha č. 8b: http://www.chrastava.com/zm/taj/2017/06/nv-318-2017-sb.doc  
 

2) schválilo 
jako příslušný orgán podle § 84 odst. 2 písm. n) a písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 
318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, „Zásady odměňování neuvolněných 
členů zastupitelstva města a pravidla pro poskytování peněžitých plnění fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města, 
předsedů a členů výborů ZM, komisí RM a zvláštních orgánů, s účinností od 1. 1. 
2018. 
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Příloha č. 8c:  
http://www.chrastava.com/zm/taj/2017/06/zas-odmen-zastup-a-pen-pln-2018.doc  
 
Předkládá: TAJ 

 

2017/06/XII 

ZM schválilo 

rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2018 dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
(příloha č. 9a k originálu usnesení) 
Příloha č. 9a: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/06/znak-provizorium-2018.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/06/provizorium-2018.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/06/provizorium-2018-inv-plan.xls  
pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 13 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů 
(příloha č. 9b k originálu usnesení) 
Příloha č. 9b:  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/06/pravidla-rozpoctoveho-provizoria-2018.doc  

 

2017/06/XIII 

ZM schválilo 

v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění platných předpisů, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2020 
(příloha č. 10 k originálu usnesení) 
Příloha č. 10: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/06/strednedoby-vyhled-2019-2020.xls  

 

2017/06/XIV 

ZM schválilo 

aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve vlastnictví města 
Chrastava, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola 
Chrastava, náměstí 1. máje 228, 463 31 Chrastava, okres Liberec, IČ 72741643 
(příloha č. 11 k originálu usnesení) 
Příloha č. 11: 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/06/priloha-zrizovaci-listina-zs-chrastava.doc  
 
Předkládá: HFO Sluka 
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K bodu č. 5 2017/06/XV 

ZM 

1) schválilo 
na základě návrhu členů ZM do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci, pro funkční 
období 2017 -2021, navržené kandidáty 
Kirschläger Zdeněk, nar. 1952, bytem Liberecká 21, Chrastava  
Sedláková Milada, nar. 1942, bytem Bílokostelecká 191, Chrastava 
Zíková Lenka, nar. 1957, bytem Alšova 162, Chrastava 
2) vzalo na vědomí 
doporučení předsedkyně okresního soudu JUDr. Ivany Šoljakové (příloha č.12) originálu 
usnesení s tím, že vzhledem k tomu, že se jedná o totožné osoby, je toto bráno jako kladné 
vyjádření ve smyslu § 64 odst.3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a 
státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Příloha č. 12: http://www.chrastava.com/zm/ksved/2017/06/prisedici.pdf  
 
Předkládá: ST a vedoucí KS 

 

2017/06/XVI 

ZM deleguje 

1) zástupce města Ing. Michaela Canova na jednání valné hromady společnosti 
Severočeská, vodárenská společnost a. s., konané v roce 2018 (náhradník paní Zita 
Václavíková) 
2) zástupce města paní Zitu Václavíkovou na jednání členské schůze bytového družstva 
MBD Chrastava a. s., konané v roce 2018 (náhradník Ing. Michael Canov) 
3) zástupce města Ing. Michaela Canova na jednání členské schůze TJ Spartak Chrastava, 
konané v roce 2018 (náhradník paní Zita Václavíková) 
4) zástupce města paní Zitu Václavíkovou na jednání valné hromady 
a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2018 (náhradník Ing. Michael 
Canov) 
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2018 (náhradník Ing. Michael 
Canov) 
 
Předkládá: TAJ 

 

2017/06/XVII 

ZM vzalo na vědomí 

plán práce Kontrolního výboru ZM Chrastava na 2. pol. 2017 
Příloha č. 13: http://www.chrastava.com/zm/ksved/2017/06/plan_kv.pdf  
 
Předkládá: David Röbisch 

 

2017/06/XVIII 
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ZM  

1) schválilo 
dotační program „Grant města Chrastava pro rok 2018“ na podporu rozvoje kulturní, 
sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu. 
2) jmenovalo 
komisi pro hodnocení žádostí o Grant 2018 z řad zastupitelů města ve složení: předseda 
komise: Veronika Povýšilová, členové: Petr Rozmajzl ml., Miloslava Šírová, Oldřich Němec, 
Lambert Medřický 
Příloha č. 14: http://www.chrastava.com/zm/mst/2017/06/pravidla.doc  
 
Předkládá: MST 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


