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Zápis z 1. jednání 

ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU  

konaného dne 25. 1. 2017 
v sále multifunkčního centra Trojzemí 

 
1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU 

Přítomnost při zahájení: 

Jméno a příjmení člena ZM 
pí. Věra Baumgartnerová 

Přítomnost 
ano 

 Jméno a příjmení člena ZM 
p. Karel Pokorný 

Přítomnost 
ano 

pí. Iva Červená ne  Mgr. Jaroslav Poláček ano 
p. Petr Dlouhý ano  Mgr. Hana Prchlíková ano 
p. Pavel Farský ano  p. Tomáš Prokop ano 
p. Jaroslav Holata ne  Bc. Martin Půta ne 
p. Radek Horák ne  p. Miroslav Řezníček ano 
Mgr. Josef Horinka ano  MUDr. Radomír Sekvard ne 
Mgr. Ladislava Jurková ano  p. Jaroslav Sklenář ne 
p. Jan Krečman 
p. Václav Krejčík 

ano 
ano 

 p. Milan Slezák 
p. Petr Vinklárek 

ano 
ne 

p. Petr Kudláček 
Ing. Jaromír Mottl 

ne 
ano 

 ThMgr. Hedvika 
Zimmermannová 

ano 

MUDr. Ivana Pavlová ne    
Ing. Radek Petr ano    
     
 
Při zahájení jednání přítomno 16 členů Zastupitelstva města, které tímto bylo usnášeníschopné. 
Změna počtu členů Zastupitelstva města je zaznamenána níže a u samostatného uvedení hlasování 
k jednotlivým bodům. Presenční listina je přílohou tohoto zápisu. 
 
 
Pozdní příchod: 
 
 
 
 
Dřívější 
odchod: 

p. Martin Půta                                        (od projednávaného bodu č. 5.3) 
MUDr. Ivana Pavlová                           (od projednávaného bodu č. 7) 
MUDr. Radomír Sekvard                      (od projednávaného bodu č. 12.1) 
p. Petr Kudláček                                    (od projednávaného bodu č. 12.2) 
 
--- 
 

  
Omluveni: p. Iva Červená, p. Radek Horák, p. Jaroslav Holata, p. Jaroslav Sklenář, p. Petr 

Vinklárek 
 

 
Neomluveni: --- 
 
Zapisovatelka: pí. Věra Blažková, zaměstnanec města 
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Zahájení 
jednání: 

 
17:00 hodin 

 Ukončení  
jednání: 

 
18:10 hodin 
 

 

2. SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA 

Pořad jednání Zastupitelstva města byl schválen samostatným usnesením č. 1/001/ZM/17, viz 
oddíl 3. Průběh jednání, výsledek hlasování a přijetí usnesení. 

 
3. PRŮBĚH JEDNÁNÍ, VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ A P ŘIJATÁ USNESENÍ 
 
 Průběh k bodu 1) 
Program 1. jednání ZM a zařazení materiálů přímo před jednáním ZM 
1.  Zahájení zasedání  
 Schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, volba 

zapisovatelky zápisu, schválení zápisu z 11. ZM 2016 
2. Kontrola usnesení z 11. řádného zasedání Zastupitelstva města 2016 
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti  
4. Diskuse občanů 
5. Majetkoprávní úkony a ostatní 
5.1 Prodej vodohospodářské infrastruktury „Hrádek nad Nisou - lokalita "Starý dvůr"-

vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b.j. 
5.2 Odkup pozemku p.č. 193 a p.č. 85/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
5.3 Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 923/9 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
5.4 Prodej pozemku p.č. 636/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
5.5 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 1697/1 a p.č. 1697/2 v k.ú. Hrádek nad 

Nisou 
6.  Žádost o dotaci v IROP-ZŠ Lidická, ZŠ T.G.M. 
6.1 Rekonstrukce učeben pro výuku AJ, NJ a přírodních věd na ZŠ Lidická v Hrádku nad 

Nisou 
6.2 Rekonstrukce jazykové učebny ZŠ TGM v Hrádku nad Nisou  
6.3 Nástavba odborných učeben-ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou 
7. Vyhlášení Dotačního programu města Hrádek nad Nisou 2017 
8. Změna rozpočtu 2016 č. 7 
9. Vlajka pro Tibet  
10.  Interpelace zastupitelů 
10.1 Nové interpelace 
11.  Písemné informace 
11.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc prosinec 
11.2 Výroční zpráva MP za rok 2016 
11.3  Kulturní a přírodní dědictví v Trojzemí – informace o nepřidělení dotace 
11.4 Projektová dokumentace - vodovod Václavice - schválení účelové investiční dotace 
11.5 Cestou sportu k překonání hranic - schválení dotace 
12. Doplnění programu 
12.1 Obecně závazná vyhláška-vymezení školských obvodů 
12.2 Schválení požadavků pro zpracovatele nového územního plánu 
12.3 Žádost o příspěvek-Domov sv. Vavřince 
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Doplnění materiálů: 
K bodu č. 3 Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu 
K bodu č. 6 Žádost o dotaci v IROP-ZŠ Lidická, ZŠ T.G.M. 

6.3 Nástavba odborných učeben - ZŠ Lidická v Hrádku n/N 
K bodu č. 7 Vyhlášení Dotačního programu města Hrádek nad Nisou 2017 
 
Nové body: 
Žádost o zařazení na program jednání 
K bodu č.5  Majetkoprávní operace 

5.6 Prodej pozemku p.č. 1727 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
 

1/001/ZM/17 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje program 1. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad 
Nisou v roce 2017 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na 
místě před jednáním Zastupitelstva města. 
 
Hlasování: pro: 16        zdrželi se: 0         proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.2 Návrhová komise 
1/002/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jan Krečman, Mgr. Hana 
Prchlíková a p. Milan Slezák. 
 
Hlasování: pro: 16        zdrželi se: 0          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.3 Ověřovatelé zápisu 
1/003/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Václav Krejčík a p. Petr 
Dlouhý. 
 
Hlasování: pro: 16              zdrželi se: 0                          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.4 Zapisovatelka 
1/004/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku p. Věru Blažkovou. 
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Hlasování: pro: 16          zdrželi se:0                         proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.5 Zápis z 1. ZM  
1/005/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 11. řádného ZM konaného dne 14. 12. 2016. 
 

  Hlasování: pro: 16                                 zdrželi se:  0                                proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 2) 
Kontrola usnesení z 11. řádného Zastupitelstva města v roce 2016 
- předložil p. Timulák – tajemník MÚ 
- předloženo v písemné podobě zprávy o plnění usnesení 
 
1/006/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 11. řádného jednání 
Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 14. 12. 2016 včetně přehledu 
plnění usnesení z minulých jednání. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 3) 
Zpráva starosty a místostarosty o činnosti 
 
 
Místostarosta hovořil:  

• připravované žádosti do projektu prevence kriminality, který bude mít 4 projektové 
části, a to multifunkční hřiště ve Václavicích v hodnotě cca 1.300.000,--Kč, technické 
zhodnocení městského kamerového systému (např.kamery na náměstí, posílení 
serveru), domovník v bytových domech města a asistent prevence kriminality 

 
Starosta informoval: 

• o hrádeckém nádraží, ke kterému je svolána schůzka s ředitelem SŽDC z Hradce 
Králové  

• o ohrožení zrušení chirurgie v Hrádku nad Nisou, které bylo konzultováno, a zatím ve 
městě ordinační hodiny zůstávají 

• o mostu na Trojzemí, kde iniciativu převzalo Dolnoslezské vojvodství v Polsku, 
chystá se k tomuto tématu jednání v Jelení hoře 

• o zahájení prací na Ruské vile v Liberecké ul. 
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1/007/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a 
místostarosty města za období od 14.12.2016 do 25.1.2017. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 4) 
Diskuse občanů 

- bez diskuse 
- bez usnesení 

 
 
Průběh k bodu 5) 
Majetkoprávní operace 
5.1 Prodej vodohospodářské infrastruktury "Hrádek nad Nisou - lokalita "Starý dvůr" - 
vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b,j," 
CELÝ NÁZEV BODU: 
Prodej vodohospodářské infrastruktury „Hrádek nad Nisou - lokalita "Starý dvůr"- vodovod a 
kanalizace I. etapa 24+3 b.j." 
Dne 4.1.2017 bylo radou města projednáno a usnesením č. 1/019/RM/17 doporučeno 
zastupitelstvu města schválit prodej vodohospodářské IS ve Starém Dvoře. Jedná se o přímý 
prodej společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
IČO: 49099469 za CELKOVOU KUPNÍ CENU 673.000,- Kč. 
Záměr prodeje byl v souladu s platnou legislativou zveřejněn na úřední desce a ke zveřejnění 
nebyly podány žádné námitky ani jiná nabídka.  
Popis stavby (předmětu prodeje): 
- vodovodní řad PVC DN 80 o celkové délce 149m včetně 1ks podzemního hydrantu a 
kanalizační stoka PVC DN 300 o celkové délce 73m včetně 9ks kanalizačních šachet a 27ks 
navrtávacích pasů vodovodních přípojek včetně uzávěru. 
 
1/008/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1/ schvaluje Zápis o předání a převzetí stavby LI 020 027 Hrádek n. N. - vodovod a 
kanalizace pro 24 b.j. Starý Dvůr, 
2/ schvaluje uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu podmínek na prodej 
vodohospodářské infrastruktury s názvem. "Hrádek nad Nisou - lokalita "Starý dv ůr" - 
vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b.j." za celkovou kupní cenu 673.000,- Kč mezi 
Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a společností Severočeská vodárenská 
společnost a.s., IČO: 49099469 se sídlem, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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5.2 Odkup pozemku p.č. 193 a pozemku 85/2 vše v k.ú. Václavice u HNN 
Odbor OIaSM předložil Zastupitelstvu města ke schválení odkup pozemků o celkové výměře 
661 m2: 
p.č. 193, zahrada, o výměře 541 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
p.č. 85/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku n.N. 
Pozemky p.č. 193 a p.č. 85/2 jsou ve vlastnictví paní Karin Tůmové, kdy součástí pozemku 
p.č. 85/2 je i stavba bez č.p., která výše uvedené pozemky nabízí k prodeji  za celkovou cenu 
200 000 Kč a to v souladu se znaleckým posudkem č. 4486/2016 s tím, že Město Hrádek nad 
Nisou jako kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí.  
Rada města odkup předmětných pozemků doporučuje. 
 

1/009/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje odkup pozemků p.č. 193, zahrada, o výměře 541 m2 a pozemek 85/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če, jiná 
stavba vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, které jsou ve vlastnictví paní Karin 
Tůmové, za celkovou cenu 200 000 Kč s tím, že Město Hrádek nad Nisou jako kupující 
uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí.  
 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s 
předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto 
smlouvu uzavřít. 
 
Hlasování: pro: 15    zdrželi se: 1 (Ing. Mottl)           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
(17.20 hod – příchod p. Půta) 
 
 
5.3 Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 923/9 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Žadatel: Mgr. Josef Horinka, Zlatá Výšina 810, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 923/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 115 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Dne 12.1.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost o zrušení předkupního práva 
k  pozemku p.č. 923/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 115 m2 v k.ú. Hrádek nad 
Nisou. 
Předkupní právo na pozemek vzniklo na základě Kupní smlouvy č. 02/039/12 ze dne 6.6.2012 
a je zapsáno na LV č. 2459 vedeném KÚ pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec 
pro obec Hrádek nad Nisou a k.ú. Hrádek nad Nisou. Předkupní právo je sjednané jako právo 
věcné a toto předkupní právo zaniká kolaudací stavby zřízené na tomto pozemku.  
Rada Města vzdání se předkupního práva k předmětnému pozemku doporučuje. 
 
1/010/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje vzdání se  předkupního práva na pozemek p.č. 923/9, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 115 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou. 
 
Hlasování: pro: 16    zdrželi se: 1 (p. Horinka)           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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5.4 Prodej pozemku p.č. 636/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
Žadatel: Ibolya Kokish - Melnyk, Oldřichov na Hranicích 133, 463 34  Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 636/1, zahrada, o výměře 339 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
Zařazení pozemku dle ÚP: obytná zástavba nízkopodlažní venkovská 
Stanovisko OV: nevyjádřil se 
Cena dle IP: 242 Kč/m2 s DPH 
Cena dle ZP: 50 Kč/m2  
Zveřejnění: 21.7. - 22.8.2016 - obálkovou metodou - bez podání nabídek 
Zveřejnění: 8.12.2016  - 9.1.2017 - obálkovou metodou, za cenu dle znaleckého posudku 50 
Kč/m2 + 4 150 Kč (náklady za vypracování znaleckého posudku) 
Nabídky: Kokish-Melnyk Ibolya - nabídla 50 Kč/m2 + 4150 Kč cena za vypracování 
znaleckého posudku 
Rada města doporučila prodej předmětného pozemku paní Kokish- Melnyk za cenu 50 Kč/m2 
+ 4 150 Kč (cena za vypracování znaleckého posudku) dle Zásad prodeje pozemků ve 
vlastnictví Města Hrádek nad Nisou.  
 
1/011/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání 
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 636/1, zahrada, o výměře 339 m2 v k.ú. Oldřichov na 
Hranicích za celkovou cenu 21 100 Kč, paní Ibolya Kokish-Melnyk, bytem Oldřichov na 
Hranicích 133, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví 
Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 
16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15. 
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s 
předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto 
smlouvu uzavřít. 
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.5 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 1697/1 a p.č. 1697/2 v k.ú. Hrádek nad 
Nisou 
Žadatel: Jiří Zeman, Oldřichovská 819, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 1697/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 76 m2 a p.č. 1697/1, zahrada, o 
výměře 512 m2, vše  v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Dne 6.1.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost o zrušení předkupního práva 
k  pozemkům p.č. p.č. 1697/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 76 m2 a p.č. 1697/1, 
zahrada, o výměře 512 m2, vše  v k.ú. Hrádek nad Nisou. 
Předkupní právo na pozemek vzniklo na základě Kupní smlouvy č. 02/78/2007 ze dne 
27.9.2007 a je zapsáno na LV č. 2224 vedeném KÚ pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Liberec pro obec Hrádek nad Nisou a k.ú. Hrádek nad Nisou. Předkupní právo je sjednané 
jako právo věcné a toto předkupní právo zaniká kolaudací stavby zřízené na tomto pozemku.  
Rada Města vzdání se předkupního práva k předmětnému pozemku doporučila. 
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1/012/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje vzdání se  předkupního práva na pozemky p.č. 1697/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 76 m2 a p.č. 1697/1, zahrada, o výměře 512 m2, 
vše  v k.ú. Hrádek nad Nisou. 
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.6 Prodej pozemku p.č. 1727 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Cena dle IP: 484 Kč/m2 s DPH  
Zveřejnění: 13.4. - 16.5.2016 formou obálkové metody za cenu 484 Kč s DPH/m2 - bez 
podání nabídky 
Dne 23.1.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost pana Pavla Procházky o 
prodej pozemku p.č. 1727, zahrada, o výměře 765 m2 za účelem výstavby rodinného domu. Z 
tohoto důvodu bude k výše jmenovanému pozemku zřízeno předkupní právo pro Město 
Hrádek nad Nisou jako právo věcné, bude zapsáno v katastru nemovitostí vše v souladu se 
„Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny 
schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15. 
Rada města prodej předmětného pozemku doporučila. 
 
1/013/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání 
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 1727, zahrada, o výměře 765 m2 v k.ú. Hrádek nad 
Nisou, za cenu 484 Kč/m2 Kč s DPH, tj. za celkovou cenu 370 260 Kč s DPH, panu Pavlu 
Procházkovi, bytem Žitavská 673, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje 
pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené 
Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15. 
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s 
předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto 
smlouvu uzavřít. 
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 6) 
Žádost o dotaci v IROP-ZŠ Lidická, ZŠ T.G.M. 
6.1 Rekonstrukce učeben  ZŠ Lidická  - žádost o dotaci 
ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou připravuje žádost o dotaci na projekt "Rekonstrukce učeben pro 
výuku AJ, NJ a přírodních věd na ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou", a to v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 47. výzvy, spec. cíle 2.4. - Zvýšení 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 
V rámci projektu dojde k: 
- rekonstrukci odborných učeben AJ, NJ a přírodních věd 
- vybudování bezbariérového WC 
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- nákupu a umístění schodolezu 
Předpokládaná výše celkových nákladů: 8 232 769 Kč 
Předpokládaná výše způsobilých nákladů (ZN):  8 183 643 Kč 
Předpokládaná výše nezpůsobilých nákladů: 49 126 Kč 
Předpokládaná výše dotace (90% z ZN): 7 365 279 Kč 
Předpokládaný vlastní podíl (10% z ZN): 818 364 Kč 
Předfinancování projektu bude zajištěno veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí bezúročné 
návratné finanční výpomoci. 
 
1/014/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 
a) podání žádosti o dotaci ZŠ Lidická, Školní 325, Hrádek nad Nisou na projekt 
"Rekonstrukce učeben pro výuku AJ, NJ a přírodních věd na ZŠ Lidická v Hrádku nad 
Nisou", v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 47. výzvy, v 
předpokládané výši celkových nákladů max. 8,3 mil Kč 
b) zajištění spolufinancování projektu v předpokládané výši max. 900 000 Kč z rozpočtu 
města, a to za předpokladu schválení dotace a provedení změny rozpočtu pro rok 2017. 
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
6.2 Rekonstrukce učebny ZŠ TGM - žádost o dotaci 
ZŠ TGM Hrádek nad Nisou připravuje žádost o dotaci na projekt "Rekonstrukce jazykové 
učebny ZŠ TGM v Hrádku nad Nisou", a to v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), 47. výzvy, spec. cíle 2.4. - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení. 
V rámci projektu dojde k: 
- rekonstrukci jazykové učebny a knihovny 
- vybudování bezbariérového WC - stará budova 
- vybudování bezbariérového WC - učební pavilon 
- výstavbě výtahu  -  stravovací pavilon  
- výstavbě výtahu  -  stará budova 
- výstavbě bezbariérové rampy 
- vybudování přístupové komunikace 
Předpokládaná výše celkových nákladů: 7 628 499 Kč 
Předpokládaná výše způsobilých nákladů (ZN): 7 594 619 Kč 
Předpokládaná výše nezpůsobilých nákladů: 33 880 Kč 
Předpokládaná výše dotace (90% z ZN): 6 835 157 Kč 
Předpokládaný vlastní podíl (10% z ZN): 759 462 Kč 
Předfinancování projektu bude zajištěno veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí bezúročné 
návratné finanční výpomoci. 
 
1/015/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 
a) podání žádosti o dotaci ZŠ TGM, Komenského 478, Hrádek nad Nisou na projekt 
"Rekonstrukce jazykové učebny ZŠ TGM v Hrádku nad Nisou", v rámci Integrovaného 
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regionálního operačního programu, 47.výzvy, v předpokládané výši celkových nákladů 
max. 7,7 mil Kč 
b) zajištění spolufinancování projektu v předpokládané výši max. 800 000 Kč z rozpočtu 
města, a to za předpokladu schválení dotace a provedení změny rozpočtu pro rok 2017. 
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
6.3 Nástavba odborných učeben - ZŠ Lidická v Hrádku n/N 
Město Hrádek n/N připravuje žádost o dotaci na projekt "Nástavba odborných učeben  - ZŠ 
Lidická v Hrádku nad Nisou", a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP), 47. výzvy, spec. cíle 2.4. - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení. 
V rámci projektu dojde k: 
- nástavbě objektu šaten a zázemí s dvěma odbornými, jednou technickou učebnou včetně 
vybavení a čtyřmi kabinety 
- úpravě okolní zeleně rekonstruovaného objektu. 
Předpokládaná výše celkových nákladů: 17 622 444  Kč 
Předpokládaná výše způsobilých nákladů (ZN): 17 265 493,63 Kč 
Předpokládaná výše nezpůsobilých nákladů: 356 950,00 Kč 
Předpokládaná výše dotace (90% z ZN): 15 538 944,27 Kč 
Předpokládaný vlastní podíl (10% z ZN): 2 083 499,36 Kč 
 
1/016/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci pro ZŠ Lidická, 
Školní 325, Hrádek nad Nisou na projekt "Nástavba odborných učeben  - ZŠ Lidická v 
Hrádku nad Nisou", v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 
47.výzvy, v předpokládané výši celkových nákladů max. 17,7 mil Kč, za předpokladu 
schválení dotace a provedení změny rozpočtu pro rok 2017. 
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
(17.34 hod – MUDr. Pavlová) 
 
Průběh k bodu 7) 
Vyhlášení Dotačního programu města Hrádek nad Nisou 2017 
V souladu se zák. č. 24/2015 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, který v §10a až §10c upravuje proces poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí poskytovaných z územních rozpočtů, je předkládán Dotační program 
města Hrádek nad Nisou (programová dotace dle §10c).  
Předmětem Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou na rok 2017 je poskytnutí finanční 
podpory z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou z 2 podprogramů dle ve Výzvě uvedených 
věcných, časových a finančních podmínek. Z rozpočtu města bude finanční výpomoc 
poskytována žadatelům (vyjma fyzických osob) v režimu de minimis.  
Podprogramy Dotačního programu a jejich finanční alokace: 
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Podprogram na projekt - 185.000Kč 
Podprogram na podporu volnočasových činností - 145.000Kč 
Dotace budou poskytovány na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.  
 
ThMgr. Zimmermannová – měla poznámku k názvu projektu, kde se uvádí, že se jedná o 
sportovní činnost, s tím, že by mělo být rozšířeno na volnočasové činnosti, aby nebylo 
vztahováno jen na sportovní aktivity. 
 
1/017/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
a) schvaluje znění Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 vč. 
jednotlivých výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace, 
b) jmenuje hodnotitelskou komisi ve složení: Pavel Farský, Mgr. Ladislava Jurková, 
Mgr. Jaroslav Poláček, Mgr. Hana Prchlíková, Miroslav Řezníček, Václav Krejčík, 
ThMgr. Hedvika Zimmermannová, Petr Dlouhý 
c) schvaluje vzorový text veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace z 
Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 dle přílohy. 
 
Hlasování: pro: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 8) 
Změna rozpočtu 2016 č. 7 
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města rozpočtovou změnu města za rok 2016 č. 7 na 
vědomí. Jsou v ní doplněny všechny známé skutečnosti k 31.12.2016 v souladu se 
schváleným usnesením č. 11/259/ZM/16 ze dne 14.12.2016.  
V tomto usnesení zastupitelstvo města stanovilo radě města kompetenci k provádění přesunů 
mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schváleného rozpočtu, pokud tyto změny 
nevyvolaly další nároky na finanční prostředky města (nezvyšoval se pouze celkový rozpočet 
výdajů města) v rámci rozpočtového roku nebo pokud byla změna rozpočtově neutrální a dále 
stanovilo kompetenci k úpravě účelově přidělených finančních prostředků (dotací, limitů 
apod.) z jiných rozpočtů nebo do jiných rozpočtů (vratka dotací, limitů, apod.) za operace 
provedené do konce roku 2016. 
Rada města schválila poslední změnu rozpočtu 2016 na svém jednání dne 18.1.2017. 
 
p. Solnařová – podala podrobné vysvětlení k 7. změně rozpočtu města 
 
1/018/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí změnu rozpočtu města 2016 č. 7. 
 
Hlasování: pro: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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Průběh k bodu 9) 
Vlajka pro Tibet 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit žádost Spolku Lungta , Dlouhá 2, 110 00 
Praha 1, o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet", která se 
uskuteční 10.3.2017. 
 
1/019/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje připojení Města Hrádek nad Nisou k mezinárodní 
kampani "Vlajka pro Tibet", která prob ěhne 10.3.2017. 
 
Hlasování: pro: 15       zdrželi se: 2/Mgr.Poláček, p. Řezníček    proti: 1/p. Krejčík 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 10) 
Interpelace zastupitelů 

- bez interpelací 
- bez usnesení 

 
p. starosta – vyzval p. Půtu, hejtmana Libereckého kraje, zda se nechce vyjádřit k situaci 
kolem nemocnic v Liberci a České Lípě. 
p. Půta – vysvětlil, že bylo komunikováno s ředitelem nemocnice panem Nečesaným, že by 
mělo dojít ke změnám v představenstvu nemocnice a dále ke spolupráci obou nemocnic. Kraj 
chce vidět, za kolik se v nemocnicích reálně nakupuje a zda by nešlo dělat společnou 
ekonomiku a kde najít ve společných věcech, které nejsou lékařského charakteru, co nejvíce 
úspor (např. společná prádelna, atd.) 
 
Průběh k bodu 11) 
Písemné informace 
11.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc prosinec 
11.2 Výroční zpráva MP za rok 2016 
11.3 Kulturní a přírodní dědictví v Trojzemí-informace o nepřidělení dotace 
11.4 Projektová dokumentace-vodovod Václavice 
11.5 Cestou sportu k překonání hranic-schválení dotace 
 
1/020/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. 
 
Hlasování: pro: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
(17.55 hod – MUDr. Sekvard) 
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Průběh k bodu 12) 
Doplnění programu 
12.1 OZV - stanovení školských obvodů 
Předkládáme zastupitelstvu města návrh Obecně závazné vyhlášky města Hrádek nad Nisou č. 
1/2017, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských a základních škol v 
Hrádku nad Nisou. 
 
1/021/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 
1/2017, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských a základních škol v 
Hrádku nad Nisou. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
(17.56 hod – p. Kudláček) 
 
 
12.2 Pokyny pro zpracovatele nového územního plánu 
Zadání územního plánu bylo schváleno Zastupitelstvem Města Hrádek nad Nisou dne 
27.2.2013 usnesením č. 2/47/ZM/13. Během této doby došlo ke změnám v území, byly 
aktualizovány územně analytické podklady, byly aktualizovány hranice současně zastavěného 
území a v rámci projednávání pořizování změn č. 17 a 18 byla obdržena aktuální stanoviska 
dotčených orgánů k jednotlivým záměrům v zájmových lokalitách. Protože podkladem pro 
Výzvu k podání nabídek v rámci poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na zpracování nového územního plánu bylo zastupitelstvem schválené zadání, je potřeba s 
ohledem na aktuální stav schválit aktuální pokyny pro zpracovatele nového územního plánu 
firmu HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 
8, IČ: 457 97 170. 
 
1/022/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Města Hrádek nad Nisou schvaluje předložené pokyny pro zpracovatele 
nového územního plánu a pověřuje Ing. Milana Radu a paní Marcelu Novákovou (za 
pořizovatele) a pana starostu a místostarostu (za objednatele) projednáním souladu 
návrhu se stavem v území a očekávanými záměry po jednotlivých katastrálních územích 
na podkladu problémového výkresu se zpracovatelem firmou HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 457 97 170. 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
12.3 Žádost o příspěvek - Domov sv. Vavřince 
Předkládáme zastupitelstvu města žádost Oblastní charity Liberec, Uhlířská 424/7, Liberec, 
IČ: 26520699, zastoupená ředitelem Bc. Františkem Sehořem o finanční podporu ve výši 
40.000 Kč na náklady spojené s provozem Domova pokojného stáří - Domova sv. Vavřince v 
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Chrastavě - žádost v příloze. Domov v současné době poskytuje sociální služby třem 
občanům našeho města. Správní a sociální odbor navrhuje poskytnout dar ve výši 30.000 Kč. 
Financování je součástí rozpočtu města. Návrh darovací smlouvy v příloze. RM doporučila 
dar ve výši 30.000 Kč schválit. 
 
1/023/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru ve výši 30.000 Kč Oblastní charitě 
Liberec, Uhlířská 424/7, Liberec, IČ: 26520699, zastoupené ředitelem Bc. Františkem 
Sehořem, a to na náklady spojené s provozem Domova pokojného stáří - Domova sv. 
Vavřince v Chrastavě, schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města 
podpisem darovací smlouvy.   
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
p. místostarosta – závěrem informoval zastupitele o kulturních akcích ve městě 
 

 
 
1. zasedání ZM bylo ukončeno v 18.10 hod 

 
5. PŘÍLOHY ZÁPISU 

1) Zvukový záznam (CD/DVD ROM) z 1. ZM 2017 
2) Soubor usnesení z 1/ZM/2017  
3) Presenční listina z 1/ZM/2017 
 
 

 

6. PODPISY ZÁPISU 

Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Václav Krejčík  dne ………… 
 
 
p. Petr Kudláček       dne ………… 
 
 
 
 


