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Zápis ze 4. jednání 

ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU  

konaného dne 19. 4. 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 ano 
p. Petr Dlouhý ano  Mgr. Hana Prchlíková ne 
p. Pavel Farský ano  p. Tomáš Prokop ano 
p. Jaroslav Holata ano  Bc. Martin Půta ano 
p. Radek Horák ano  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 
ne 

 p. Milan Slezák 
p. Petr Vinklárek 

ano 
ano 

p. Petr Kudláček 
Ing. Jaromír Mottl 

ne 
ano 

 ThMgr. Hedvika 
Zimmermannová 

ano 

MUDr. Ivana Pavlová ne    
Ing. Radek Petr ano    
     
 
Při zahájení jednání přítomno 19 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.Václav Krejčík                                             (od projednávaného bodu č. 5.1) 
p. Petr Kudláček                                              (od projednávaného bodu č. 5.1) 
MUDr. Ivana Pavlová                                     (od projednávaného bodu č. 5.1) 
MUDr. Radomír Sekvard                                (od projednávaného bodu č. 10) 
 
 
p. Martin Půta                                                  (od projednávaného bodu č. 5.2) 
 

  
Omluveni: p. Jaroslav Sklenář, Mgr. Hana Prchlíková 

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

 
17:04 hodin 

 Ukončení  
jednání: 

 
18:40 hodin 
 
 

V úvodu jednání Zastupitelstva města přivítal a představil pan starosta p. Kušniarika z Energy 
Benefit Centre a.s., který přišel s prezentací Domu seniorů v Oldřichovské ulici. 

 

2. SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA 

Pořad jednání Zastupitelstva města byl schválen samostatným usnesením č. 4/066/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 4. 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 3. ZM 2017 
2. Kontrola usnesení z 3. 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. 67/4 v k.ú. Dolní Sedlo 
5.2 Prodej pozemku p.č. 1725 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
5.3 Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 374/2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
6. Most k naději – žádost o finanční příspěvek 
7. Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou – žádost o 

dotaci z rozpočtu 
8. Orel jednota Hrádek nad Nisou – poskytnutí dotace z rozpočtu  
9. Delegace na Valnou hromadu SVS a.s. 
10.     Změna rozpočtu 2017 č. 2  
11.     Interpelace zastupitelů 
11.1 Nové interpelace 
12.  Písemné informace 
12.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc březen 
13. Doplnění programu 
13.1 Český svaz chovatelů,  z.s. – poskytnutí dotace z rozpočtu města 
 
Doplnění materiálů: 
K bodu č. 5  Majetkoprávní operace 

5.3 Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 374/2 v k.ú.    
      Oldřichov na Hranicích 

K bodu č. 10 Změna rozpočtu 2017 č. 2 
 
Nové body: 
 
Žádost o zařazení na program jednání 
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K bodu č.13  Doplnění programu 
   13.2 Zápis z Finančního výboru 
   13.3 Podání žádosti na akci Mobilita-Kulturní dům,  
odstranění bariér 
 
4/066/ZM/17 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad 
Nisou v roce 2017  dle aktualizované pozvánky ze dne 19.4.2017 včetně doplnění bodů a 
materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním 
Zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou. 
 
 
Hlasování: pro: 19           zdrželi se: 0                proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.2 Návrhová komise 
4/067/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Petr Dlouhý, p. Jaroslav 
Holata a p. Karel Pokorný. 
 
Hlasování: pro: 19        zdrželi se: 0          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.3 Ověřovatelé zápisu 
4/068/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Věra Baumgartnerová a 
p. Milan Slezák. 
 
Hlasování: pro: 19              zdrželi se: 0                          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.4 Zapisovatelka 
4/069/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku p. Věru Blažkovou. 
 
 
Hlasování: pro: 19          zdrželi se:0                         proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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1.5 Zápis z 3. ZM  
4/070/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 3. řádného ZM konaného dne 29. 3. 2017 

  Hlasování: pro: 19                                 zdrželi se:  0                                proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 2) 
Kontrola usnesení z 2. řádného Zastupitelstva města v roce 2017 
- předložil p. Timulák – tajemník MÚ 
- předloženo v písemné podobě zprávy o plnění usnesení 
 
4/071/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 3. řádného jednání 
Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 29. 3. 2017 včetně přehledu 
plnění usnesení z minulých jednání. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
(17.10 hod – příchod MUDr. Pavlová) 
 
Průběh k bodu 3) 
Zpráva starosty a místostarosty o činnosti 
 
Místostarosta hovořil:  

• o zápisech do 1. tříd 
• o proběhlé akci „Ukliďme Česko“, do které se zapojily také školy 

 
Starosta informoval: 

• o novém značení silnice I35 mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem 
• o slavnostním podepsání smlouvy na most na Trojzemí, které proběhlo ve Wroclawi 
• o chystané informativní schůzce pro zastupitele k územnímu plánu 
• o schůzce k rekonstrukci v ul. Oldřichovská od viaduktu ke kruhovému objezdu, která 

by měla být ukončena nejpozději k 31.10.2017. 
 
 
4/072/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a 
místostarosty města za období od 29.3.2017 do 19.4.2017. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
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SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 4) 
Diskuse občanů 
p. Pejchová – pochválila velikonoční výzdobu na náměstí. 
 

- bez snesení 
 
(17.42 hod – příchod p. Krejčík) 
 
(17.48 hod – příchod p. Kudláček) 
 
 
Prezentace domu seniorů 
Po úvodních bodech vyzval pan starosta p. architekta Kušniarika z Energy Benefit Centre a.s., 
k prezentaci ideového návrhu Domu seniorů v Oldřichovské ulici. 

P.Kušniarik seznámil zastupitele s projektem domu seniorů s kapacitou 40 lůžek včetně 
zázemí pro záchrannou službu. 
Následně vznikla na toto téma diskuse, kde vznesli zastupitelé své dotazy, jako např. jaké 
bude financování, výše možné podpory, jak je ošetřena personální stránka, zda se v budově 
počítá i s obchody, atd. 
Na tyto dotazy odpovídali společně p.arch. Kušniarik s p. starostou. 
 
 
(17.59 hod – příchod p. MUDr. Pavlová) 
 
 
Průběh k bodu 5) 
Majetkoprávní operace 
 
5.1 Prodej pozemku p.č. 67/4 v k.ú. Dolní Sedlo 
Žadatel:   Jurek Jakub, Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 67/4, ostatní plocha, o výměře cca 2 448 m2 v k.ú. Dolní Sedlo 
Zařazení pozemku dle IP: obytná zástavba venkovského typu 
Cena dle IP: 242 Kč s DPH 
Vyjádření OV: nevyjádřil se 
Zveřejnění: 11.5. - 13.6.2016 formou obálkové metody za min. cenu 242 Kč/m2 s DPH 
Na základě zveřejnění byla na Město Hrádek n.N. doručena nabídka pana Kysilky, který 
nabídl cenu 242 Kč/m2 s DPH. Prodej uvedeného pozemku panu Kysilkovi byl 
Zastupitelstvem města schválen dne 31.8.2016 usnesením č. 7/163/ZM/16. Následně pan 
Kysilka požádal o odstoupení od podpisu Kupní smlouvy z důvodu zamítavého stanoviska 
bank při poskytnutí hypotečního úvěru, kterým chtěl uvedený pozemek financovat a zároveň 
požádal o vrácení již zaplacené jistoty. Tuto majetkoprávní operaci schválilo Zastupitelstvo 
města dne 29.3.2017 usnesením č. 3/049/ZM/17. Zaplacená jistota již byla vrácena. 
Dne 4.4.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost pana Jakuba Jurka o prodej 
předmětného pozemku za účelem výstavby rodinného domku. Se zřízením předkupního práva 
k tomuto pozemku dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve 
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znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 
byl pan Jurek seznámen. Jistotu ve výši 59 242 Kč žadatel uhradil. 
Návrh řešení: Rada města prodej předmětného pozemku doporučuje. 
Finanční posouzení: Příjem do rozpočtu města. 
 
4/073/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání  
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 67/4, ostatní plocha, o výměře 2 448 m2 v k.ú. Dolní 
Sedlo, za cenu 242 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou cenu 592 416 Kč s DPH, panu Jakubu 
Jurkovi, bytem Žitavská 204, 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: 21   zdrželi se: 1 (p. Kudláček)       proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
(18.06 hod – odchod p. Půta) 
 
 
5.2 Prodej pozemku p.č. 1725 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Žadatel: Procházka Pavel, Žitavská 673, 463 34  Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 1725, zahrada, o výměře 753 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou  
Zařazení pozemku dle ÚP: obytná zástavba nízkopodlažní 
Cena dle IP: 484 Kč/m2 s DPH  
Zveřejnění: 15.2. - 20.3.2017 formou obálkové metody za min. cenu 484 Kč/m2 s DPH 
Došlé nabídky: Procházka Pavel ml. nabídnutá cena 484 Kč/m2 
Pan Pavel Procházka ml. se do zveřejnění prodeje pozemku p.č. 1725, zahrada, o výměře 753 
m2 přihlásil se záměrem výstavby rodinného domu. Následně se dostavil na odbor OIaSM, 
kde byl seznámen se zřízením předkupního práva k pozemku jako práva věcného se zápisem 
do katastru nemovitostí. 
Návrh řešení: Rada města prodej předmětného pozemku doporučuje. 
Finanční posouzení: Příjem do rozpočtu města. 
 
4/074/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje prodej pozemku 1725, zahrada, o výměře 753 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, 
za cenu 484 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou cenu 364 452 Kč s DPH, panu Pavlu 
Procházkovi, bytem Starý Dvůr 770, 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. 
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Hlasování: pro: 21         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.3 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 374/2 a st. 230 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
Žadatel: Škaloudovi Petra a Jaroslav, Oldřichov na Hranicích 165, 463 34  Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 374/2, zahrada, o výměře 839 m2, v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
      st. 230, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 197 m2 (pozemek oddělen z 
pozemku p.č. 374/2 geometrickým plánem č. 213-599/2016 ze dne 5.5.2016) jehož součástí je 
stavba s čp.165 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
Popis problému: 
Dne 20.3.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost o zrušení předkupního práva 
k  pozemku p.č. 374/2, zahrada, o výměře 839 m2  a pozemku st. 230, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 197 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 374/2 geometrickým plánem č. 
213-599/2016 ze dne 5.5.2016) vše v k.ú. Oldřichov na Hranicích. 
Předkupní právo na pozemek vzniklo na základě Kupní smlouvy č. 02/90/2008 ze dne 
6.8.2008 a je zapsáno na LV č. 152 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.  
K výše uvedeným pozemkům a stavbě čp.165 je vydán Kolaudační souhlas  s užíváním 
stavby č.j. 2861/2017-KS-454/2017/RAM  ze dne 19.4.2017. 
Návrh řešení: Rada města navrhuje vzdání se předkupního práva V6846/2008-505 k 
předmětným nemovitostem v k.ú. Hrádek nad Nisou  
Finanční posouzení: Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
4/075/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 374/2, zahrada, o výměře 839 
m2  a pozemku st. 230, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 197 m2 (pozemek oddělen 
z pozemku p.č. 374/2 geometrickým plánem č. 213-599/2016 ze dne 5.5.2016), jehož 
součástí je stavba  čp.165 vše v k.ú. Oldřichov na Hranicích.  
3) schvaluje návrh Dohody o zániku předkupního práva v souladu s bodem 2) tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města tuto Dohodu v souladu s bodem1) tohoto usnesení 
uzavřít. 
 
Hlasování: pro: 21         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 6) 
Most k naději - žádost o příspěvek 
Zastupitelstvu města byla předložena žádost Mostu k naději, z. s., P. Jilemnického 1929/9, 
Most, IČ: 63125137, zastoupeného ředitelem Lubomírem Šlapkou, o příspěvek ve výši 
40.000,- Kč na poskytování terénních programů pro lidi ohrožené drogou - žádost v příloze. 
Služba bude spočívat ve vyhledávání a aktivního oslovování klientů a v navázání spolupráce 
mezi klientem a pracovníky Mostu k naději - popis služby v příloze. 
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Krajským úřadem Libereckého kraje je stanoven klíč ke spolufinancování protidrogových 
služeb obcemi Libereckého kraje, tj. 3,- Kč na jednoho obyvatele, tedy počet obyvatel k 
1.1.2017 je 7.585 x 3,- Kč = 22.755,- Kč. Po projednání s vedením města správní a sociální 
odbor požádal finanční odbor o navýšení rozpočtu v 1. rozpočtové změně.  
Správní a sociální odbor navrhuje zastupitelstvu města žádosti vyhovět a poskytnout finanční 
příspěvek dle stanoveného klíče, a to formou daru ve výši 22.755,- Kč. 
Rada města doporučila poskytnutí příspěvku schválit. 
 
4/076/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 22.755,- Kč Mostu k 
naději, z. s., P. Jilemnického 1929/9, Most, IČ: 63125137, zastoupeného ředitelem 
Lubomírem Šlapkou na poskytování terénních programů pro lidi ohrožené drogou, 
schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
Hlasování: pro: 18     zdrželi se: 3  (p. Vinklárek    proti: 0 
         p. Kudláček 
         p. Krejčík) 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 7) 
Náboženská obec Církve čsl. husitské v Hrádku n. Nisou–žádost o dotaci z rozpočtu 
Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou, Lutherova 496, 
Hrádek nad Nisou, IČ: 66112184 podala dne 31. 3. 2017 žádost o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města ve výši 50.000Kč na opravy historické památky - Chrámu pokoje v Hrádku 
nad Nisou (dle předložené žádosti). 
V minulém roce byla žadateli na stejnou akci přidělena dotace ve výši 50.000Kč. 
V případě schválení bude s žadatelem 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, nečerpáno). 
 
4/077/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Náboženské obci Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou, Lutherova 496, 
Hrádek nad Nisou, IČ: 66112184 ve výši 50.000Kč na opravy historické památky - 
Chrámu pokoje v Hrádku nad Nisou a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Hlasování: pro: 20      zdrželi se:  1 (ThMgr. Zimmermannová)   proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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Průběh k bodu 8) 
Orel jednota Hrádek nad Nisou – poskytnutí dotace z rozpočtu města 
OREL jednota Hrádek nad Nisou, IČ:71166921, U koupaliště 743, Hrádek nad Nisou  podal 
dne 27. 3. 2017 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 160.000Kč na částečnou 
úhradu nákladů na energie ve sportovním areálu jednoty Orel.  
V případě schválení bude s žadatelem 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. 23007- OREL jednota Hrádek nad Nisou / energie. 
 
4/078/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Orlu 
jednotě Hrádek nad Nisou, IČ:71166921, U koupaliště 743, Hrádek nad Nisou ve výši 
160.000Kč na úhradu nákladů na energie ve sportovním areálu jednoty Orel a pověřuje 
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Hlasování: pro: 21         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 9) 
Delegace na Valnou hromadu SVS a.s. 
Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a.s. svolává Valnou hromadu na den 
15.6.2017 v Teplicích. 
 
4/079/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města deleguje p. Josefa Horinku k účasti a k jednání na Valné hromadě 
Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 
1689, PSČ 41550, konané dne 15.6.2017 od 10 hod v Krušnohorském divadle v Teplicích 
a opravňuje p. Josefa Horinku k jednání a hlasování na předmětné Valné hromadě. 
 
Hlasování: pro: 21         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
(18.23 hod – příchod MUDr. Sekvard) 
 
 
Průběh k bodu 10) 
Změna rozpočtu 2017 č. 2 
p. Solnařová – podroně vysvětlila všechny změny, ke kterým došlo v položkách rozpočtu  
města. 
 
4/080/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města 2017 č. 2 ve výši 4.135.606,32Kč. 
Rozpočet města po 2. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů 
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částkou 128.872.327,32Kč, celkový objem výdajů částkou 247.240.775,08Kč a salda ve 
výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování. 
 
Hlasování: pro: 22         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 11) 
Interpelace zastupitelů 

- bez interpelací 
- bez usnesení 

 
 
Průběh k bodu 12) 
Písemné informace 
12.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc březen 
 
4/081/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. 
Hlasování: pro: 22         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 13) 
Doplnění programu 
 
13.1 Český svaz chovatelů, z.s. – poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Český svaz chovatelů, z.s., ZO Hrádek nad Nisou, 1. máje 232, Hrádek nad Nisou, IČ: 
46747150 podal dne 30. 3. 2017 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 
80.000Kč na realizaci výměny elektrických rozvodů v domě chovatelů. 
V případě schválení bude s žadatelem 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. 23005 (obnova majetku, čerpáno 35.000Kč, zbývá 165.000Kč). 
 
4/082/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Českému svazu chovatelů, z.s., ZO Hrádek nad Nisou, 1. máje 232, Hrádek nad Nisou, 
IČ: 46747150 ve výši 80.000Kč na realizaci výměny elektrických rozvodů v domě 
chovatelů a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace. 
 
Hlasování: pro: 22         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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13.2 Zápis z jednání Finančního výboru 
Dne 18.4.2017 se konal Finanční výbor. 
 
4/083/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 
19.4.2017. 
 
Hlasování: pro: 22         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
13.3 Podání žádosti - Mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér 
Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu v Programu 13413 - Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny státních kulturních zařízení, programu 134V131 „Podpora reprodukce 
majetku státních kulturních zařízení“ na základě této výzvy byl zpracován návrh projektového 
záměru a žádost o dotaci  na akci s názvem  Hrádek nad Nisou, mobilita - Kulturní dům, 
odstranění bariér  Ing. Lukášem Hrádkem, kterou předkládáme v příloze. 
Obsah projektu: 
Projekt bezbariérové rekonstrukce řeší komplexní odstranění bariér pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace v objektu kulturního domu. Vzhledem k tomu, že stávající 
objekt kulturního domu prostorově neumožňuje vestavbu potřebného sociálního zařízení, je 
navrženo rozšíření KD přístavbou. Projekt dále řeší bezbariérový přístup a příjezd k objektu 
kulturního domu v zadní části, parkování pro 2 osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace a komunikační prostory uvnitř budovy (vnitřní dveře, pokladna se šatnou). 
Cíl projektu: 
Bezbariérové zpřístupnění objektu kulturního domu je součástí realizační fáze řešení 
komplexního záměru bezbariérové trasy „Hrádek nad Nisou, bezbariérová trasa č.1“ 
schválené Vládním výborem pro zdravotně postižené občany v rámci Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny. 
Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu 7 349 000,-Kč 
Předpokládané uznatelné náklady pro financování z rozpočtu správce programu (dotace 
MK):6 629 100,- Kč 
Předpokládané neznatelné náklady pro financování z rozpočtu správce programu (dotace MK)        
719.900,- Kč 
Požadovaná výše dotace z rozpočtu správce programu (dotace MK): 4.640.370,- Kč 
Dofinancování projektu z vlastních zdrojů: 2.708.630,- Kč 
Výše uvedené částky jsou pouze orientační a mohou být měněny v návaznosti na soutěž 
projektu a výši přidělení dotace donátorem v případě schválení financování projektu. 
 
4/084/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvu města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 
kultury pod názvem „Hrádek nad Nisou, mobilita - Kulturní d ům, odstranění bariér“ v 
rámci programu 13413 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních 
kulturních zařízení, programu 134V131 „Podpora reprodukce majetku státních 
kulturních zařízení“ o celkových předpokládaných nákladech na realizaci: 7 349 000,-
Kč, předpokládaných uznatelných nákladech: 6 629 100,- Kč, požadované výše dotace: 
4.640.370,- Kč,  výší spolufinancování ze strany žadatele 2.708.630,- Kč. 
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Hlasování: pro: 22         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
p. místostarosta – závěrem informoval zastupitele o kulturních akcích ve městě 
 
 
 
 

4. zasedání ZM bylo ukončeno v 18.40 hod 
 
5. PŘÍLOHY ZÁPISU 

1) Zvukový záznam (CD/DVD ROM) z 4. ZM 2017 
2) Soubor usnesení z 4/ZM/2017  
3) Presenční listina z 4/ZM/2017 
 
 

 

6. PODPISY ZÁPISU 

Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Věra Baumgartnerová  dne ………… 
 
 
p. Milan Slezák         dne ………… 
  
 
 
 


