
Usnesení ze ZM Chrastava dne 9. 12. 2019 

Datum konání: 9. 12. 2019 

Počet přítomných zastupitelů: 17 

2019/07/I 

ZM schválilo  

ověřovatele zápisu: Šimíková Renata, Trnka Jan 

 

2019/07/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Diskuse s občany 
2) Majetkoprávní úkony 
3) Obecně závazné vyhlášky 
4) Finanční záležitosti  
5) Různé 
6) Mimořádná odměna členovi zastupitelstva 
7) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2019/07/III 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2019/02/XV ze dne 15. dubna 2019 prodej pozemku par. č. 
106/4 o výměře 22 m2 – vodní plocha, koryto vodního toku, v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví 
Povodí Labe, státního podniku, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.970,- Kč a 
náklady spojené s prodejem, vč. návrhu Kupní smlouvy č. D994190211, čj. K/24/2019 
(příloha č. 1 k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
Příloha č. 1: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2019/07/povodi-smlouva.pdf  
 
 
Předkládá ORM Hou 

 

K bodu č. 4 2019/07/IV 

ZM schválilo 

obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, o místním poplatku ze psů (příloha č. 2 k originálu 
usnesení), kterou se nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 5/2006 o místním poplatku ze 
psů ze dne 4. 9. 2006  
Příloha č 2: http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/07/ozv-8-2019-psi.doc  
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2019/07/V 

ZM schválilo 

obecně závaznou vyhlášku č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
(příloha č. 3 k originálu usnesení), kterou se nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 6/2006 
ze dne 4. 9. 2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2008 ze dne 23. 6. 2008 
Příloha č. 3: http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/07/ozv-9-2019-uzivani-vp.doc  
http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/07/ozv-9-2019-priloha-2.pdf  

 

2019/07/VI 

ZM schválilo 

obecně závaznou vyhlášku č. 10/2019, o místním poplatku ze vstupného (příloha č. 4 k 
originálu usnesení), kterou se nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 10/2006 o místním 
poplatku ze vstupného ze dne 4. 9. 2006, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 ze 
dne 14. 4. 2008 
Příloha č. 4: http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/07/ozv-10-2019-vstupne.doc  

 

2019/07/VII 

ZM schválilo 

obecně závaznou vyhlášku č. 11/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(příloha č. 5 k originálu usnesení), kterou se nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ze dne 17. 12. 2012 ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2018 ze dne 10. 12. 2018  
Příloha č. 5: http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/07/ozv-11-2019-odpady.doc  

 

2019/07/VIII 

 

ZM schválilo 

obecně závaznou vyhlášku č. 12/2019, o místním poplatku z pobytu (příloha č. 6 k originálu 
usnesení), kterou se nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010 ze dne 1. 2. 2010 o 
místním poplatku z ubytovací kapacity ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 ze dne 
21. 6. 2010 
Příloha č. 6: http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/07/ozv-12-2019-pobyt.doc  
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Předkládá TAJ 

 

K bodu č. 4 2019/07/IX 

ZM schválilo 

návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2019 (příloha č. 7 k originálu usnesení) 
Příloha č. 7: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/znak-5-zm-2019.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/5-zm-2019.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/invplan-5-zm-2019.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/komentar-5-zm-2019.xls  

 

2019/07/X 

ZM schválilo 

rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2020 dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
(příloha č. 8a k originálu usnesení) 
Příloha č. 8a: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/znak-provizorium-2020.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/provizorium-2020.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/provizorium-2020-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. 8b k originálu usnesení) 
Příloha č. 8b:  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/pravidla-rozpoct-provizoria-2020.doc  

 

2019/07/XI 

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 2021 - 2022 (příloha č. 9 k 
originálu usnesení) 
Příloha č. 9: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/strednedoby-vyhled-2021-2022.xls  

 

2019/07/XII 

ZM schválilo 

aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve vlastnictví města 
Chrastava, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci Školní jídelna Chrastava, 
Turpišova 343, 463 31 Chrastava, okres Liberec, IČ 69411123 (příloha č. 10 k originálu 
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usnesení) 
Příloha č. 10: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/priloha-zl-sj-chrastava.doc  

 

2019/07/XIII 

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/2019/07/priloha-zl-zs-chrastava.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/hriste.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/pc-vybaveni.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/pomucky.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/nabytek-digestor.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/budova.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/soupis.pdf  
 
 
Předkládá HFO 

 

K bodu č. 5 2019/07/XIV 

ZM určilo 

podle § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že funkce starosty města bude vykonávána jako 
neuvolněná s účinností ode dne 1. 1. 2020 a s t a n o v i l o v souladu s ustanovením § 72 
odst. 4 zákona o obcích poskytnutí odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který 
vykonává funkci starosty, ve výši 0,6 násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému 
členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty a to ode dne 1. 1. 2020 (příloha č. 
12a k originálu usnesení - důvodová zpráva), (příloha 12b k originálu usnesení – doporučení 
finančního výboru ZM) 
Příloha č. 12a: http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/07/duv-zpr.doc  
Příloha č. 12b: http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/07/doporuceni-fv-st.pdf   
 
Předkládá TAJ a předseda FV 
 

 

2019/07/XV 

ZM 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 
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RM a zvláštních orgánů, s účinností od 1. 1. 2020 (příloha č.13a k originálu usnesení-
zásady), (příloha č.13b k originálu usnesení-doporučení finančního výboru ZM) 
Příloha č. 13a:  
http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/07/zas-odm-zm-vyb-kom-usp-alt-2020.doc   
Příloha č.13b: http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/07/doporuceni-fv-zasady.pdf  
 
Předkládá TAJ a předseda FV 
 

 

2019/07/XVI 

ZM deleguje 

1) zástupce města Ing. Michaela Canova na jednání valné hromady společnosti 
Severočeská, vodárenská společnost a. s., konané v roce 2020 (náhradník paní Zita 
Václavíková) 
2) zástupce města paní Zitu Václavíkovou na jednání členské schůze bytového družstva 
MBD Chrastava, konané v roce 2020 (náhradník Ing. Michael Canov) 
3) zástupce města paní Zitu Václavíkovou a pana Romana Valeše na jednání členské 
schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2020 (náhradník Ing. Michael Canov) 
4) zástupce města paní Zitu Václavíkovou na jednání valné hromady  
a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2020 (náhradník Ing. Michael 
Canov)  
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2020 (náhradník Ing. Michael 
Canov) 
 
Předkládá TAJ 

 

2019/07/XVII 

ZM vzalo na vědomí 

informaci o zrušení zasílání složenek s výzvami k zaplacení některých místních poplatků – 
poplatku za odpad, poplatku ze psů a dále zrušení zasílání složenek s výzvou na zaplacení 
nájemného z pozemků s platností od roku 2020 (příloha č. 14 k originálu usnesení- 
důvodová zpráva) 
Příloha č. 14: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/duvod-zprava-slozenky.doc  
 
Předkládá HFO 

 

2019/07/XVIII 

ZM schválilo 

plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrastava na 1. pololetí roku 2020 
Příloha č. 15: http://www.chrastava.com/zm/ksved/2019/07/kv.pdf  
 
Předkládá předseda KV 

 5

http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/07/zas-odm-zm-vyb-kom-usp-alt-2020.doc
http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/07/doporuceni-fv-zasady.pdf
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2019/07/duvod-zprava-slozenky.doc
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2019/07/kv.pdf


 6

 

2019/07/XIX 

ZM vzalo na vědomí 

souhlas dědiců pana Rudolfa Schwertnera s překladem knihy jmenovaného a následným 
zveřejněním na webových stránkách města, v infocentru a v knihovně 
Příloha č. 16: http://www.chrastava.com/zm/ksved/2019/07/souhlas-dedic.pdf  
 
Předkládá MST 

 

K bodu č. 6 2019/07/XX 

ZM schválilo 

v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 128/2000, zákona o obcích mimořádnou 
odměnu uvolněnému členu zastupitelstva (paní místostarostce Zitě Václavíkové) ve výši 
jednoho měsíčního platu (příloha č. 17 návrh finančního výboru ZM)  
Příloha č. 17: http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/07/navrh-fv-mst.pdf  
 
Předkládá předseda FV 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  
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