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Zápis z 2. jednání 

ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU  

konaného dne 15. 2. 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 ano   Mgr. Jaroslav Poláček ne 
p. Petr Dlouhý ano  Mgr. Hana Prchlíková ne 
p. Pavel Farský ano  p. Tomáš Prokop ne 
p. Jaroslav Holata ne  Bc. Martin Půta ano 
p. Radek Horák ne  p. Miroslav Řezníček ano 
Mgr. Josef Horinka ano  MUDr. Radomír Sekvard ne 
Mgr. Ladislava Jurková ne  p. Jaroslav Sklenář ano 
p. Jan Krečman 
p. Václav Krejčík 

ano 
ano 

 p. Milan Slezák 
p. Petr Vinklárek 

ne 
ne 

p. Petr Kudláček 
Ing. Jaromír Mottl 

ne 
ne 

 ThMgr. Hedvika 
Zimmermannová 

ano 

MUDr. Ivana Pavlová ne    
Ing. Radek Petr Ano    
     
 
Vzhledem k tomu, že při zahájení jednání 2. Zastupitelstva města v 17.00 hod nebyla přítomna 
nadpoloviční většina tj. 13 zastupitelů, byl začátek jednání předsedajícím posunut na dobu, kdy bude 
dostatečný počet zastupitelů. 

K dalšímu zahájení došlo v 17.08 hod, kdy se dostavil další člen zastupitelstva. V celkovém počtu 13 
bylo již zastupitelstvo usnášeníschopné. 

 
Při zahájení jednání přítomno 13 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. Radek Horák                                        (od projednávaného bodu č. 1.1) 
 
 
--- 
 

  
Omluveni:  p. Jaroslav Holata, Mgr. Jurková, p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, 

Mgr.Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, MUDr. Sekvard, p. Slezák,  
p. Vinklárek 
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Neomluveni: --- 
 
Zapisovatelka: pí. Věra Blažková, zaměstnanec města 

 
 

 
Zahájení 
jednání: 

 
17:08 hodin 

 Ukončení  
jednání: 

 
18:20 hodin 
 
 

2. SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA 

Pořad jednání Zastupitelstva města byl schválen samostatným usnesením č. 2/024/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 2. 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 1. ZM 2017 
2. Kontrola usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města 2017 
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti  
4. Diskuse občanů 
5. Majetkoprávní úkony a ostatní 
5.1 Prodej pozemku p.č. 654/7 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně 
5.2 Odstoupení od Kupní smlouvy  na prodej p.p.č. 67/4 v k.ú. D. Sedlo-bod stažen z 

programu 
5.3 Prodej pozemku p.č. 3332 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
5.4 Vrácení soubor pozemků p.č. 172 a p.č. 174 vše v k.ú. Václavice u Hrádku 
6.  Nabídka zhodnocování finančních prostředků města Hrádek nad Nisou 
7. Smlouva o poskytnutí dotace LK na Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích 
8. Změna rozpočtu 2017 č. 1 
9. Žádost o dotaci z rozpočtu města - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou 
10. Nová vizuální podoba loga města 
11. 17. změna územního plánu - revokace usnesení č.8/220/ZM/14 ze dne 24.9.201 4 
12.  Interpelace zastupitelů 
12.1 Nové interpelace 
13.  Písemné informace 
13.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc leden 
13.2 Stavba turistic. stezky s cyklostezkou v Trojzemí - Smlouva o spolufinancování 
13.3 Projekt Multifunkční centrum Trojzemí-platební výměr na odvod za porušení 

rozpočtové kázně 
14. Doplnění programu 
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Doplnění materiálů: 
K bodu č. 3 Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu 
K bodu č. 6 Nabídka zhodnocení finančních prostředků města Hrádek nad 

Nisou 
Nové body: 
Žádost o zařazení na program jednání 
K bodu č.14  Doplnění programu 
   14.1 Zápis z Finančního výboru 
 
p. starosta – z důvodu malé účasti zastupitelů navrhl z programu stáhnout bod č. 6 vzhledem 
k jeho důležitosti a bod č.10, aby se o logu města hlasovalo v co největším počtu zastupitelů a 
připomněl již stažený bod č.5.2 v aktualizované pozvánce. 
ThMgr. Zimmermannová- podala protinávrh kvůli bodu č.10-podoba loga města z důvodu, že 
se na podobě pracuje již delší dobu, bylo všem zastupitelům zasláno elektronicky a mělo by 
se začít používat co nejdříve a i nepřítomní zastupitelé měli možnost se předem k podobě loga 
vyjádřit. Z tohoto důvodu podala protinávrh bod č. 10 zachovat. 
 
Hlasování k protinávrhu ThMgr. Zimmermannová bod č. 10 v programu ponechat: 
 
Hlasování: pro: 8       zdrželi se: 2 p. Pokorný     proti: 3 p. Horinka 
        p. Dlouhý                                 Ing. Petr 
                p. Sklenář 
NESCHVÁLENO 
 
p. starosta – vzhledem k tomu, že program nebyl schválen, nechal hlasovat k původnímu 
návrhu, a to vypustit z programu bod č. 6 a 10. 
 
Hlasování: pro: 12       zdrželi se: 1 p. Řezníček       proti: 0 
                                         
NESCHVÁLENO 
 
p. starosta – vysvětlil, že pokud nebyl program schválen z důvodu jednoho zdrženého hlasu, 
bude zastupitelstvo ukončeno a svoláno v náhradním termínu. 
p. Řezníček – přihlásil se o slovo s tím, že pokud je jeho hlas v tomto případě rozhodující, aby 
byl program schválen a mohlo se v jednání pokračovat, žádá o nové hlasování k návrhu 
programu. 
p. starosta – nechal hlasovat ještě jednou k původnímu návrhu programu včetně stažení bodu 
č. 6 a 10. 
 
(17.11 hod – příchod p. Horák) 
 
2/024/ZM/17 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad 
Nisou v roce 2017  dle aktualizované pozvánky ze dne 9.2.2017 při stažení bodu 6. a 10. 
této pozvánky včetně doplnění bodů a materiálů k projednání dle seznamu předloženého 
přímo na místě před jednáním Zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou. 
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Hlasování: pro: 13        zdrželi se: 1 (p. Horák)     proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.2 Návrhová komise 
2/025/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Radek Petr, p. Martin 
Půta a p. Miroslav Řezníček. 
 
Hlasování: pro: 14        zdrželi se: 0          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.3 Ověřovatelé zápisu 
2/026/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Iva Červená a ThMgr. 
Hedvika Zimmermannová. 
 
Hlasování: pro: 14              zdrželi se: 0                          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.4 Zapisovatelka 
2/027/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku p. Věru Blažkovou. 
 
 
Hlasování: pro: 16          zdrželi se:0                         proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.5 Zápis z 2. ZM  
2/028/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 1. řádného ZM konaného dne 25. 1. 2017. 
 

  Hlasování: pro: 14                                 zdrželi se:  0                                proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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Průběh k bodu 2) 
Kontrola usnesení z 1. řádného Zastupitelstva města v roce 2017 
- předložil p. Timulák – tajemník MÚ 
- předloženo v písemné podobě zprávy o plnění usnesení 
 
2/029/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 1. řádného jednání 
Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 25. 1. 2017 včetně přehledu 
plnění usnesení z minulých jednání. 
 
Hlasování: pro: 14         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 3) 
Zpráva starosty a místostarosty o činnosti 
V rámci zprávy předali p. starosta s p. místostarostou Cenu města dvěma oceněným, kteří se 
nemohli zúčastnit společenského večera Města Hrádku nad Nisou, kde se ceny předávaly. 
Těmito oceněnými byli Pavla Košťáková a Jakub Podzimek. 
Pavla Košťáková je členem hrádeckých hasičů od roku 2012, kdy se aktivně zapojila do 
činnosti hasičských dětí a mládeže. Kromě toho organizuje a zabezpečuje i mimohasičské 
aktivity, jako jsou různé výlety a vícedenní pobyty. Není na to však sama, pracuje a vede děti 
v týmu třech lidí, a to je Pavla, Roman Blusk a Tomáš Hladík.  
Společně  s nimi se zapojila do celostátního programu Hasík, který vznikl u HZS 
Olomouckého kraje. Jedná se o speciální výuku dětí druhých a následně šestých tříd. Zde děti 
seznamuje hravou formou s náplní hasičů a požární prevenci, co dělat v různých krizových 
situacích a komunikaci s operátory na tísňových linkách. Tento program využila jak na 
hrádeckých základních školách, tak i v Chotyni. Kromě programu Hasik vzdělává děti i v 
různých zájmových organizacích. 
Jakub Podzimek si vyzkoušel první závody při hrádeckém Auto Enge Triatlonu. Před dvěma a 
půl lety se začal naplno věnovat extrémním překážkovým běhům. Jakub na sobě po celou 
dobu tvrdě pracuje, což mu spolu s postupně nabitými zkušenostmi ze závodů přineslo už 
řadu úspěchů. Jen v roce 2016 vyhrál pět závodů 360° Challenge, na Gladiator Race obsadil 
3. místo, na Army Run 2. a 4. místo. Na trati Spartan Race Sprintu v Liberci doběhl druhý, 
desátý na nejtěžší trati Spartan Race beast. Třetí místo vybojoval v Praze při závodech Urban 
Challenge. 
 
Místostarosta hovořil:  

• o účasti jednání pracovní skupiny k dolu Turów s panem ministrem životního 
prostředí Richardem Brabcem, kde se řešila situace s vodou v postižených oblastech 
na Chrastavsku, Frýdlantsku a Hrádecku.  
Geologický ústav vytvoří síť vrtů a bude podrobně sledovat úbytek vody. 

 
Starosta informoval: 

• o článku, který vyšel v Libereckém deníku ohledně výstavby úložiště dat a ke kterému 
požádal o vysvětlení neboť se p. starostovi způsob přenosu informací nelíbil. Z tohoto 
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důvodu si sám inicioval termín setkání s redaktorem, který je pod článkem podepsán, 
aby zjistil o tomto článku nějaké informace. 

• o vývoji mostu na Trojzemí, kdy by se měla 31.3.2017 v Polsku podepisovat 
slavnostně smlouva o spolupráci a přípravě celé této investice. 

• O schůzce s ředitelem SŽDC. Jediným a primárním tématem této schůzky bylo 
hrádecké nádraží, které osobně spolu prošli. Pan ředitel Špína informoval pana 
starostu, že se hrádecké nádraží bude kompletně rekonstruovat okolo r. 2020, 
Záměrem je zrekonstruovat kompletně perón, celý tubus podchodu pokud zůstane, 
popř. aby se chodilo přes kolejiště a rekonstrukce celé nádražní budovy. 

 
2/030/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a 
místostarosty města za období od 25.1.2017 do 15.2.2017. 
 
Hlasování: pro: 14         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 pozemku p.č. 654/7 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně 
Žadatel: Věra a Leo Tóthovi., U Bažin 305, 463 34 Hrádek nad Nisou   
Pozemek: p.č. 654/7, trvalý travní porost, o výměře 147 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně  
Zařazení pozemku dle ÚP: plochy zeleně 
Cena dle IP: 50 Kč bez DPH 
Zveřejnění: 1.11. - 1.12.2016 za cenu 100 Kč/m2 
Zveřejnění: 16.12. - 16.1.2017 za cenu 50 Kč/m2 
O výše uvedený pozemek požádali manželé Tóthovi za účelem zřízení nutného zázemí a 
přístupu k nemovitosti. 
Rada města doporučuje prodej předmětného pozemku manželům Tóthovým za cenu 50 
Kč/m2 dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou. 
 
p. Tóth – měl dotaz, kde je hranice pozemku z důvodu ochranného pásma ke komunikaci. 
p. Bartošová – odpověděla, že je možnost nechat hranice pozemku nechat zaměřit na náklady 
kupujícího a částka bude součástí prodeje pozemků. 
p. Tóth - s tímto postupem souhlasil. 
p. místostarosta – z tohoto důvodu navrhl bod stáhnou z programu a odložit do doby, kdy 
bude hranice pozemku vytyčena. 
 
Následně proběhlo hlasování k návrhu stažení bodu z programu jednání. 
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Hlasování: pro: 14         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.2 Odstoupení od Kupní smlouvy  na prodej p.p.č. 67/4 v k.ú. D. Sedlo  
- bod byl stažen z programu v aktualizované pozvánce ze dne 9.2.2017 
- bez usnesení 
 
5.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3332 v k.ú. Václavice u HnN 
Žadatel: Lhoták Jan, Václavice 330, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 3332, ostatní plocha, o výměře 137 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
Účel pronájmu: zajištění parkování 
Cena dle IP: 9 Kč/m /rok 
Dne 17.1.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost pana Lhotáka o prodej výše 
uvedeného pozemku za účelem zajištění parkování. V případě zamítnutí prodeje žádá pan 
Lhoták o pronájem výše uvedeného pozemku a to za stejným účelem.  
Rada města doporučila neschválit zveřejnění záměru prodat výše uvedený pozemek z důvodu 
blízkosti autobusové zastávky a zachování veřejného parkování.  
 
2/031/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 
3332, ostatní plocha, o výměře 137 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za účelem 
zajištění parkování z důvodu blízkosti autobusové zastávky a zachování veřejného 
parkování.  
 
Hlasování: pro: 14         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.4 Vrácení souboru pozemků p.č. 172 a p.č. 174 vše v k.ú. Václavice u HnN 
Pozemek: p.č. 172, ostatní plocha, o výměře 762 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku n/N 
                 p.č. 174, vodní plocha, o výměře 551 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku n/N 
Pozemky dle ÚP: plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské 
Uvedené pozemky Město Hrádek nad Nisou získalo bezúplatným převodem ze Státního 
pozemkového fondu smlouvou č. 02/17/2015 ze dne 28.7.2015 s ohledem na to, že jsou 
určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci 
zeleně. V případě, že by tato část smlouvy nebyla dodržena, je Město povinné pozemky 
převést zpět na SPÚ za stejných podmínek, za jakých byl na nabyvatele převeden. Pokud by 
toto nebylo možné, pak by Město poskytlo za pozemky náhradu v penězích. 
S přihlédnutím k druhu, umístění pozemku a z důvodu nevyužitelnosti pro Město Hrádek nad 
Nisou doporučila Rada města předmětné pozemky nabyté bezúplatným převodem vrátit do 
vlastnictví ČR, se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. 
 
 
 
 



                                                                                                          
2. ZM – 15. 2. 2017 – zápis 

 

8 
 

2/032/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navrácení pozemků p.č. 172, ostatní 
plocha, o výměře 762 m2 a p.č. 174, vodní plocha, o výměře 551 m2, vše v k.ú. Václavice 
u Hrádku nad Nisou do vlastnictví ČR se kterými má právo hospodařit Státní 
pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 z důvodu 
nevyužitelnosti pro Město Hrádek nad Nisou s přihlédnutím k poloze a druhu 
uvedených pozemků. 
 
Hlasování: pro: 14         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 6) 
Nabídka zhodnocování finančních prostředků města Hrádek nad Nisou 

- bod byl v úvodu na návrh p. starosty stažen z programu 
 
 
Průběh k bodu 7) 
Smlouva o poskytnutí dotace LK na Silnici III/27110 Oldřichov na Hranicích 
V roce 2017 Liberecký kraj provede opravu komunikace v Oldřichově na Hranicích, která je v 
jeho vlastnictví. Komunikace v horní části Oldřichova na hranicích je vedena jako 
komunikace místní - ve vlastnictví města včetně točky autobusu. Na tuto část požádal 
Liberecký kraj, v souladu s § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, o dotaci na nezpůsobilé výdaje. 
Odbor OIaSM předkládá zastupitelstvu města Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci „Silnice III/27110 
Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje“ v celkové maximální výši 1.925.544,69Kč vč. 
DPH. 
Částka je zapojena v 1. změně rozpočtu města 2017 v plné výši v kapitole investice na 
středisku Komunikace Oldřichov na Hranicích. 
Jelikož se jedná o dotaci ve výši nad 50.000,-Kč, její schválení podléhá, v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvu města. 
 
p. starosta – podal podrobné vysvětlení k této dotaci a opravě komunikace v Oldřichově na 
Hranicích. 
 
2/033/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
Libereckému kraji (I Č: 70891508) z rozpočtu M ěsta Hrádek nad Nisou na stavební akci 
„Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje“ a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 
 
Hlasování: pro: 13   zdrželi se: 1/p. Půta           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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Průběh k bodu 8) 
Změna rozpočtu 2017 č. 1 
Popis rozpočtové změny.  
Strana příjmů:  
1) Daňové příjmy – z titulu změny rozpočtové položky dochází k převodu příjmu z úhrad 
dobývacích prostor z kapitoly nedaňové příjmy.  
2) Nedaňové příjmy – dochází k převodu dotací Fondu malých projektů z kapitoly dotací.  
3) Kapitálové příjmy – jsou navýšeny o příjem z převodů kanalizace a vodovodů na společnost 
SVS, a.s. a dary na pouliční hodiny.  
4) Dotace - jsou uvedeny dotace, které jsou schválené a podpořené smlouvou a to s ohledem na 
plnění rozpočtu k 31.3.2017.  
5) Financování – zapojen přebytek hospodaření na běžném účtu města (nevyčerpané výdaje roku 
2016 + navýšené daňové příjmy) a zapojení zůstatků na účtech FRM a FRVU.  
Strana výdajů:  
1) Výdaje - Kultura – dochází k převodu výdajů u Brány Trojzemí o.p.s. do kapitoly příspěvkové 
organizace Brána Trojzemí, příspěvková organizace a k navýšení kapitoly na dotacích z rozpočtu 
o nevyčerpané výdaje roku 2016.  
2) Výdaje - Vnitřní správa – navyšuje se o nevyčerpané výdaje roku 2016, ale ne v plné výši.  
3) Výdaje - Osadní výbory - dochází k navýšení kapitoly na položkách, které nebyly vyčerpány do 
konce roku 2016.  
4) Výdaje - Městský záchranný integrovaný systém – dochází k navýšení kapitoly o nevyčerpané 
výdaje na platy MP a nevyčerpané výdaje na opravy v kapitole Hasiči Hrádek.  
5) Výdaje - Komunikace a doprava – dochází k navýšení kapitoly u položek zimní údržba na 
celkový předpokládaný výdaj, dopravní obslužnost se doplňuje o uzavřenou smlouvu na okrajové 
části města.  
6) Výdaje - Údržba města – kapitola je navýšena o výdaje na platy pro VPP.  
7) Výdaje - Místní hospodářství – úprava fondů FRM a FRVU o zůstatek a v souladu se 
schváleným usnesením na investiční akce města a nákup pozemků.  
8) Výdaje - Bytové a nebytové hospodářství - dochází k navýšení kapitoly o opravy balkonů v 
DPS + nového altánu a nového nábytku pro kanceláře SSO .  
9) Kapitola Investice – zahrnuje plánované investiční akce roku 2017.  
10) Kapitola Pokladní správa – doplňuje se o vratku za nevyčerpané výdaje za volby a rezervu 
města.  
11) Kapitola Příspěvkové organizace – převod dotace na Bránu Trojzemí z kapitoly Kultura a 
navýšení kapitoly na předfinancování investičních akcí učeben ZŠ TGM a Lidická.  
12) Kapitola Investice a Projekty z dotací zahrnuje akce, které budou financovány do konce roku 
2017.  
Celková výše rozpočtu města Hrádek nad Nisou po provedené 1. změně rozpočtu města 2017 činí 
44.210.858,76Kč. 
 
2/034/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města 2017 č. 1 ve výši 44.210.858,76Kč. 
Rozpočet města po 1. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů 
částkou 124.736.721,-Kč, celkový objem výdajů částkou 243.105.168,76Kč a salda ve výši 
118.368.447,76Kč ve třídě financování. 
 
Hlasování: pro: 14         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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Průběh k bodu 9) 
Žádost o dotaci z rozpočtu města - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou 
Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, IČ: 46745581, Liberecká 76, Hrádek nad Nisou 
podala dne 1. 2. 2017 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 327.000Kč na 
rekonstrukci parku kolem kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou a restaurátorské práce. 
Dotace z rozpočtu přímo souvisí s Programem přeshraniční spolupráce Česko - Sasko - Paměť 
v krajině Trojzemí - zajištění spolufinancování. 
S Římskokatolickou farností Hrádek nad Nisou bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o 
poskytnutí dotace schválená Radou města Hrádku nad Nisou dne 18.1.2017, č.u. 
2/039/RM/17. Dotace bude proplacena z org. 23003 (památky). 
 
2/035/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou, IČ: 46745581, Liberecká 76, Hrádek nad 
Nisou ve výši 327.000Kč na rekonstrukci parku kolem kostela sv. Bartoloměje v Hrádku 
nad Nisou a restaurátorské práce. 
 
Hlasování: pro: 14         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 10) 
Nová vizuální podoba loga města 

- bod byl v úvodu na návrh p. starosty stažen z programu 
 
 
Průběh k bodu 11) 
17. změna územního plánu - revokace usnesení č.8/220/ZM/14 
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání vzalo na vědomí zprávu o průběhu 
projednávání návrhu 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. Plynulý 
průběh pořizování byl negativně ovlivněn zpracováváním požadované územní studie. 
Pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje vyřadit požadavek z projednávané 
17. změny územního plánu. Funkční dopad studie na zajištění harmonického rozvoje území a 
vyřešení střetů zájmů mezi jednotlivými uživateli území a zájmů veřejných bude zajištěn 
zapracováním regulativu do závazné textové části územního plánu ve znění: Stavební úřad 
může povolovat umisťování staveb v ochranném pásmu hřbitova pouze se souhlasem Města 
Hrádek nad Nisou jako správce hřbitova i jeho ochranného pásma. 
Usnesení č.8/220/ZM/14 ze dne 24.9.2014: 
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání bere na vědomí zprávu o projednání 
návrhu zadání 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a upravené 
zadání 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou,  
1)schvaluje zadání 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, 
zpracované Ing. Milanem Radou, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho nedílnou 
součástí 
2) a ukládá Ing. Milanu Radovi, vedoucímu odboru stavebního a životní prostředí, aby zajistil 
zpracování návrhu 17.změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou s 
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podmínkou zapracování požadavku do návrhu změny na zpracování územní studie před 
povolením nové zástavby pro lokalitu 17.4a. 
Z usnesení se vypouští podmínka zpracování územní studie. 
 
2/036/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání ruší své usnesení č.8/220/ZM/14 
ze dne 24.9.2014 a schvaluje usnesení ve znění: 
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání bere na vědomí zprávu o 
projednání návrhu zadání 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad 
Nisou a upravené zadání 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou,  
1)schvaluje zadání 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, 
zpracované Ing. Milanem Radou, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho 
nedílnou součástí 
2) a ukládá Ing. Milanu Radovi, vedoucímu odboru stavebního a životní prostředí, aby 
zajistil zpracování návrhu 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad 
Nisou. 
 
Hlasování: pro: 14         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 12) 
Interpelace zastupitelů 
 
12.1 Nové interpelace zastupitelů 
p. Půta – měl připomínku ke staženému bodu č.10 – logo města Hrádku nad Nisou, zda nechá 
vedení prostor k vyjádření obyvatelům města. 
p. starosta – vysvětlil, že když se vybírala vlajka a znak města, byla veřejnost do výběru 
zapojena v rámci komunálních voleb. U loga města vybrala Rada města 4 návrhy, které 
podstoupila k užšímu výběru Zastupitelstvu města. Vzhledem k urychlení byl výběr loga 
města svěřen do kompetence zastupitelů. 
p. Baumgartnerová – vyjádřila se, že by šlo především o názor obyvatel formou ankety na 
webu. 
p. starosta – doplnil, že znak má jasná pravidla a logo se používá na různých propagačních 
materiálech, jedná se o zjednodušenou formu znaku, která se dá používat v případech, kdy se 
nepoužívá znak. Dále dodal, pokud je v zastupitelstvu tento názor, není problém anketu 
zveřejnit na webu města a v Hrádecku do příštího zastupitelstva. 
ThMgr. Zimmermannová – navrhla, aby bylo logo také představeno na setkání se seniory. 
 
Zařazeno do pracovních úkolů. 
 
p. Horák – zajímal se, jestli má město billboardy, popř. jaké je jejich využití. 
p. starosta – odpověděl, že město má jediný billboard u obchvatu, které dalo město do 
výpůjčky Bráně Trojzemí a veškeré příjmy jdou na rozvoj kultury do Brány Trojzemí.  
Ostatní plakátovací plochy jsou privátní záležitosti. 
 
Odpovězeno na místě. 
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ThMgr. Zimmermannová – požádala, zda by bylo možné oslovit majitele řadových garáží na 
Liberecké ul. kvůli opravě fasády zdi, která směřuje na Libereckou ul. 
 
Zařazeno do pracovních úkolů. 
 
p. Sklenář – měl dotaz k incidentu s rotvajlerem, ke kterému došlo ve Václavicích, zda 
dochází kontrole. 
p. Krňáková – odpověděla, že městské policie projíždí okolo, pes od té doby chycený nebyl a 
řešilo se zabezpečení psa s majitelkou. 
 
Odpovězeno na místě. 
 

- bez usnesení 
 
 
Průběh k bodu 13) 
Písemné informace 
13.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc leden 
13.2 Stavba turistic. stezky s cyklostezkou v Trojzemí - Smlouva o spolufinancování 
13.3 Projekt Multifunkční centrum Trojzemí-platební výměr na odvod za porušení rozpočtové 
kázně 
 
p. starosta – ke všem bodům písemných informací podal doplňující informace. 
 
2/037/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. 
 
Hlasování: pro: 14         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 14) 
Doplnění programu 
14.1 Zápis z jednání finančního výboru 
Dne 13.2.2017 se konal Finanční výbor zastupitelstva města. 
 
2/038/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.2.2017. 
 
Hlasování: pro: 14         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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p. místostarosta – závěrem informoval zastupitele o kulturních akcích ve městě 
 

 
 
2. zasedání ZM bylo ukončeno v 18.20 hod 

 
5. PŘÍLOHY ZÁPISU 

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

 

6. PODPISY ZÁPISU 

Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Iva Červená  dne ………… 
 
 
ThMgr. Hedvika Zimmermannová     dne ………… 
 
 
 


