
Usnesení ze ZM Chrastava dne 4. února 2019 

Datum konání: 4. 2. 2019 

Počet přítomných zastupitelů: 18 

 

2019/01/I 

ZM schválilo  

ověřovatele zápisu: Reslová Daniela, Trnka Jan 

 

2019/01/II 

ZM schválilo 

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

 

K bodu č. 2 2019/01/III  

ZM schválilo 

členy komise pro otevírání obálek při prodeji pozemků:  
Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, Ing. Jan Trnka, Bc. Dušan Ramírez 

 

2019/01/IV 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2018/07/XI ze dne 10. prosince 2018 prodej pozemku par. 
č. 12/4 o výměře 59 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Horní Vítkov (příloha č. 1a k originálu 
usnesení), do vlastnictví manželů Zdenka a Marcely Gujdových, za cenu 9.000,- Kč a 
náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/4/2019 (příloha č. 1b k originálu 
usnesení), a pověřilo starostu jejím podpisem 
Příloha č. 1a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/gujdovi-situace.pdf  
Příloha č. 1b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/gujdovi-smlouva.pdf  
kupující nemá splatné pohledávky za městem  
zveřejněno za minimální cenu 2.950,- Kč 
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http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/gujdovi-situace.pdf
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/gujdovi-smlouva.pdf


 

2019/01/V 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2014/04/XI ze dne 1. září 2014 nabytí (bezúplatný převod) 
pozemků par. č. 1019/6 – orná půda, par. č. 1019/7 – orná půda, par. č. 1207 – ostatní 
plocha (příloha č. 2a k originálu usnesení) a dle geometrického plánu č. 249-189/2014 
(příloha č. 2b k originálu usnesení) z pozemku par. č. 1197/1 nově oddělený pozemek par. č. 
1197/2 – ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Vítkov, z vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad 
do vlastnictví města Chrastava za účelem zřízení multifunkčního turistického koridoru, vč. 
návrhu smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1003991841, čj. RU/2/2019 (příloha č. 
2c k originálu usnesení), a pověřilo starostu jejím podpisem 
Příloha č. 2a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/spu-situace.pdf  
Příloha č. 2b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/spu-gp.pdf  
Příloha č. 2c: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/spu-smlouva.pdf  

 

2019/01/VI 

ZM schválilo 

koupi části pozemku par. č. 1083 o výměře 18 m2 - ostatní plocha, dle geometrického plánu 
č. 1002-904/2018 (příloha č. 3a k originálu usnesení) nově označeno par. č. 1083/2, v k. ú. 
Chrastava I, od paní Hany Kounkové, za cenu 3.500,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. 
návrhu kupní smlouvy čj. K/1/2019 (příloha č. 3b originálu usnesení), a pověřilo starostu 
jejím podpisem  
Příloha č. 3a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/kounkova-gp.pdf  
Příloha č. 3b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/kounkova-smlouva.pdf  
(výkup před realizací rekonstrukce komunikace Hřbitovní, OVÚS a ORM doporučují, kupní 
cena schválena FV)  

 

2019/01/VII 

ZM schválilo 

koupi pozemku par. č. 592 o výměře 984 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I (příloha č. 
4a k originálu usnesení), od společnosti AGRO Point Corporation s. r. o. zastoupené 
jednateli Jiřím Lickem a Lukášem Plechatým, za cenu 550.000,- Kč a náklady spojené s 
prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/2/2019 (příloha č. 4b originálu usnesení), a 
pověřilo starostu jejím podpisem 
Příloha č. 4a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/sidliste-priloha.pdf  
Příloha č. 4b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/sidliste-smlouva.pdf  
(pozemek navazující na panelovou zástavbu na Střeleckém vrchu, OVÚS, HFO a ORM 
doporučují, kupní cena schválena FV)  

 

2019/01/VIII 
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ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2017/16/IV ze dne 9. října 2017, kterým byla schválena 
Smlouva o souhlasu s provedením stavby čj. RU/19/2017 (příloha č. 5a k originálu usnesení) 
před realizací stavby „Chodník ve Frýdlantské ulici“, koupi dle geometrického plánu č. 738-
369/2018 (příloha č. 5b k originálu usnesení) části pozemku par. č. 317/1 o výměře 4 m2 - 
ostatní plocha, nově označeno par. č. 317/6, v k. ú. Horní Chrastava, od pana Milana Váni, 
za cenu 1.000,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/3/2019 
(příloha č. 5c originálu usnesení), a pověřilo starostu jejím podpisem 
Příloha č. 5a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/vana-smlouva-ru.pdf  
Příloha č. 5b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/vana-gp.pdf  
Příloha č. 5c: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/vana-smlouva.pdf  
(pozemek pod chodníkem, OVÚS a ORM doporučují, kupní cena schválena FV)  

 

2019/01/IX 

ZM schválilo 

záměr prodat pozemek par. č. 661/9 o výměře 21 m2, v k. ú. Dolní Vítkov 
Příloha č. 6: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/zamer-dv.pdf  
(OVÚS, ORM a OV Vítkov doporučují; FV doporučil minimální cenu ve výši 2.100,- Kč+ 
náklady spojené s prodejem)  

 

2019/01/X 

ZM schválilo 

záměr prodat pozemek par. č. 507/3 o výměře 43 m2, v k. ú. Chrastava I 
Příloha č. 7: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/zamer-ch1.pdf  
(podmínka zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 508/1 v k. ú. Chrastava I pro Město 
pro zajištění přístupu technikou na zahradu MŠ; OVÚS a ORM doporučují; FV doporučil 
minimální cenu ve výši 10.750,- Kč + náklady spojené s prodejem a úhradu za zřízení 
věcného břemene ve výši 2.150,- Kč)  

 

2019/01/XI 

ZM změnilo 

záměr prodeje uvedený v usnesení č. 2016/02/XI/bod 3) ze dne 11. dubna 2016 (příloha č. 
8a k originálu usnesení) na následující text: 
záměr prodat část pozemku par. č. 1388/1 – ostatní plocha o výměře 11 m2, dle 
geometrického plánu nově označeného par. č. 1388/9 v k. ú. Chrastava I, a prodat pozemky 
par. č. st. 149 – zastavěná plocha o výměře 17 m2 a par. č. 1529 – zahrada o výměře 56 
m2, oba v k. ú. Horní Chrastava, na pozemku par. č. st. 149 v k. ú. Horní Chrastava se 
nachází budova dosud nezapsaná v katastru nemovitostí ve vlastnictví p. Otto Bernharda 
Müllera 
Příloha č. 8a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/uzm160411.pdf  
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Příloha č. 8b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/01/zamer-ch1-hch.pdf  
(majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou starší 5-ti let a pozemků uvnitř oplocení; 
OVÚS a ORM doporučují; FV doporučil minimální cenu ve výši 21.000,- Kč + náklady 
spojené s prodejem)  
 
Předkládá ORM Houdová 

 

K bodu č. 3 2019/01/XII 

ZM schválilo  

pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2019 (příloha č. 9 k originálu usnesení) 
Příloha č. 9: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/socialni-fond-2019.pdf  

 

2019/01/XIII 

ZM schválilo 

návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2018 (příloha č. 10 k originálu 
usnesení) 
Příloha č. 10: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/znak-6-zmena-rozpoctu-2018.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/6-zmena-rozpoctu-2018.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/invplan-6-zmena-rozpoctu-2018.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/komentar-6-zmena-rozpoctu-2018.xls  

 

2019/01/XIV 

ZM vzalo na vědomí 

žádost Osadního výboru Vítkov na převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2018 
do schváleného rozpočtu na rok 2019 (příloha č. 11 k originálu usnesení) 
Příloha č. 11: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/zadost-ov-v.pdf  

 

2019/01/XV 

ZM vzalo na vědomí 

žádost Osadního výboru Andělská Hora na převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 
roku 2018 do schváleného rozpočtu na rok 2019 (příloha č. 12 k originálu usnesení) 
Příloha č. 12: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/zadost-ov-ah.pdf  

 

2019/01/XVI 
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ZM schválilo 

na základě žádosti darovací smlouvu DR/3/2019 – poskytnutí finančního daru Oblastní 
charitě Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec XI-Růžodol, IČ 265 206 99 ve výši 50.000,-- 
Kč a pověřilo starostu k podpisu smlouvy (příloha č. 13a, 13b k originálu usnesení)  
Příloha č. 13a: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/zadost-och.pdf   
Příloha č. 13b: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/dr-3-2019-och.doc  

 

2019/01/XVII 

ZM schválilo 

návrh rozpočtu a investičního plánu na rok 2019 (příloha č. 14 k originálu usnesení) 
Příloha č. 14: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/znak-rozpocet-2019.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/rozpocet-2019.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/rozpocet-2019-inv-plan.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/komentar-rozpocet-2019.xls  

 

2019/01/XVIII 

ZM vzalo na vědomí 

rozpočet Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 
svazku obcí Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko na roky 2020, 2021 schválený na jednání 
členské schůze dne 11.12.2018 (příloha č. 15 k originálu usnesení) 
Příloha č. 15: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/01/rozpocet-mhch.pdf  
 
Předkládá HFO 

 

K bodu č. 4 2019/01/XIX 

ZM schválilo 

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, 
na území města Chrastavy kterou se nahrazuje OZV č. 11/2006 ve znění OZV č. 3/2010, 
OZV č. 5/2010, a OZV č. 1/2015 (příloha č. 16 k originálu usnesení ) 
Příloha č. 16: http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/01/ozv-1-2019.doc  
http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/01/priloha-1-k-ozv-1-2019.doc  
http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/01/priloha-2-k-ozv-1-2019.doc  
http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/01/priloha-3-k-ozv-1-2019.doc  
http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/01/priloha-4-k-ozv-1-2019.doc  

 

K bodu č. 5 2019/01/XX 
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ZM 

1) s i v y h r a d i l o 
dle §84 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, pravomoc rozhodnout o uzavření této veřejnoprávní smlouvy s obcí Stráž nad 
Nisou 
2) s c h v á l i l o 
návrh veřejnoprávní smlouvy s obcí Stráž nad Nisou (příloha č. 17 k originálu usnesení) a 
pověřilo starostu jejím podpisem 
Příloha č. 17: http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/01/vpsml-mep-straznn.doc  

 

2019/01/XXI 

ZM 

1) s c h v á l i l o 
účast města v projektu Libereckého kraje „Velká opatření na Lužické Nise“ včetně návrhů 
možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje“, 
včetně odpovídajícího finančního podílu města Chrastava v navrhované výši 63.000,- Kč 
(příloha č. 18 k originálu usnesení) 
Příloha č. 18: http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/01/obce-luzicka-nisa-spoluucast.pdf  
2) z m o c n i l o 
radu města k provedení příslušného rozpočtového opatření v případě, že by došlo k 
navýšení navrhovaného podílu města Chrastava z důvodu odřeknutí účasti některých měst 
na zpracovávané studii 
 
Předkládá TAJ 

 

2019/01/XXII 

ZM schválilo 

záměr podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z programu „Podpora 
obnovy sportovní infrastruktury“ na projekt „Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici“  
Příloha č. 19: http://chrastava.com/zm/ormved/2019/01/Situace_hriste.pdf  
 
Předkládá ORM Dv 

 

2019/01/XXIII 

ZM jmenovalo 

komisi pro hodnocení žádostí o Grant 2019 z řad zastupitelů města ve složení: předseda 
komise: Petr Zahradník, členové: Močárková Zdeňka, Reslová Daniela, Ramírez Dušan, 
Šipula Robert, Röbisch David 
 
Předkládá MST 
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Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  
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