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Zápis ze 5. jednání 

ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU  

konaného dne 31. 5. 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 ano 
p. Pavel Farský ano  p. Tomáš Prokop ne 
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 ne  p. Jaroslav Sklenář ano 
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 15 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. 3) 
Mgr. Jaroslav Poláček                                   (od projednávaného bodu č. 16) 
 
 
 
 
--- 

  
Omluveni: p. Jaroslav Holata, Mgr. Ladislava Jurková, p. Václav Krejčík, p. Petr Kudláček, 

MUDr. Ivana Pavlová, p. Tomáš Prokop 
 

 
Neomluveni: p. Martin Půta, MUDr. Radomír Sekvard 
 
Zapisovatelka: pí. Věra Blažková, zaměstnanec města 
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Zahájení 
jednání: 

 
17:02 hodin 

 Ukončení  
jednání: 

 
18:09 hodin 
 
 

 

2. SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA 

Pořad jednání Zastupitelstva města byl schválen samostatným usnesením č. 5/085/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 5. 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 ze 4. ZM 2017 
2. Kontrola usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města 2017 
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti  
4. Diskuse občanů 
5. Majetkoprávní úkony a ostatní 
5.1 Prodej  p.p.č.1594/62 k.ú. Hrádek nad Nisou, VGP CZ VI., a.s. Jenišovice 
5.2 Změna v Kupní smlouvě č. 02/057/13 
5.3 Změna v Kupní smlouvě č. 02/051/13 
5.4 Změna v Kupní smlouvě č. 02/107/13 
5.5 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 85 a st. 470 v k.ú. Václavice u Hrádku nN 
5.6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 354/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
5.7 Vrácení souboru pozemků p.č. 172 a p.č. 174 v k.ú. Václavice u Hrádku nN 
5.8 Bezúplatný převod podílu k pozemku p.č. 422/3 v k.ú. Loučná 
5.9 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1192 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
6. Termíny RM a ZM na druhé pololetí r. 2017 
7. Závěrečný účet města za rok 2016 a řádná účetní závěrka za rok 2016  
8. Zápis jednání Fondu rozvoje města 
9. Zápis jednání Fondu rozvoje Václavic a Uhelné 
10. Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko - Informace o činnosti 
11. Klub horolezců Hrádek z.s. – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
12. Schválení přijetí dotace z OPŽP na projekt „Regenerace parku u ZŠ T.G.M.“ 
13. Schválení přijetí dotace z Ministerstva vnitra na projekt „Hrád ek nad Nisou  - 

Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice“ 
14. Paměť v krajin ě Trojzemí – Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
15. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace  – Vybudování dětské skupiny 

v Hrádku n/N 
16.  Interpelace zastupitelů 
16.1 Nové interpelace 
17.  Písemné informace 
17.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc březen 
17.2 Inventarizace majetku 
17.3  Přehled obnovy majetku 2013-2016 
17.4  Přehled podaných žádostí o dotaci v letech  
         2016-2017 
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17.5  Zveřejňování fotografií pachatelů krádeže 
18. Doplnění programu 
 
 
Doplnění materiálů: 
K bodu č. 3 Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu 
K bodu č. 5.1  Prodej p.p.č.1594/62 k.ú.Hrádek n.N., VGP CZ VI.,a.s. 
 
Body ke stažení: 
Žádost o stažení bodu z programu jednání 
K bodu č. 7 Závěrečný účet města za rok 2016 a řádná účetní závěrka za rok 

2016  
Z důvodu nekonání se Finančního výboru byl bod č.7 stažen z programu s tím, že bude 
předložen na 6. jednání Zastupitelstva města dne 28.6.2017. 
Zároveň byl bod č. 7 nahrazen Změnou rozpočtu 2017 č.4. 
 
Nové body: 
Žádost o zařazení na program jednání 
K bodu č.7  Změna rozpočtu 2017 č. 4 
 
5/085/ZM/17 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad 
Nisou v roce 2017  dle aktualizované pozvánky ze dne 31.5.2017 včetně doplnění bodů a 
materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním 
Zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou. 
 
 
Hlasování: pro: 15           zdrželi se: 0                proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.2 Návrhová komise 
5/086/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jan Krečman, p. 
Miroslav Řezníček a p. Jaroslav Sklenář. 
 
Hlasování: pro: 15        zdrželi se: 0          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.3 Ověřovatelé zápisu 
5/087/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Iva Červená a Mgr. 
Hana Prchlíková. 
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Hlasování: pro: 15              zdrželi se: 0                          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.4 Zapisovatelka 
5/088/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku p. Věru Blažkovou. 
 
 
Hlasování: pro: 15          zdrželi se:0                         proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.5 Zápis ze 4. ZM  
5/089/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje zápis ze 4. řádného ZM konaného dne 19. 4. 2017 

  
  Hlasování: pro: 15                                 zdrželi se:  0                                proti: 0 

 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 2) 
Kontrola usnesení ze 4. řádného Zastupitelstva města v roce 2017 
- předložil p. Timulák – tajemník MÚ 
- předloženo v písemné podobě zprávy o plnění usnesení 
 
5/090/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 4. řádného jednání 
Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 19. 4. 2017 včetně přehledu 
plnění usnesení z minulých jednání. 
 
Hlasování: pro: 15         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 3) 
Zpráva starosty a místostarosty o činnosti 
 
Místostarosta hovořil:  

• o otevření obálek „Studie odtokových poměrů Lužické Nisy“, kde se přihlásili dva 
uchazeči. Studie by měla zjistit, jaký je stav na Nise a navrhnout protipovodňová 
opatření. 

• o novém povalovém chodníku na mokřadech u Kristýny 



  5. ZM – 31. 5. 2017 – zápis 

• o dětském dnu, který proběhl na Kristýně 
• o vyhlášeném výběrovém řízení na ředitele ZŠ Donín 

 
(17.09 hod – příchod p. Horák) 
 
Starosta informoval: 

• o kontrolním dnu na Ruské vile a nabídl možnost prohlídky budovy zastupitelům 
• o personálních změnách na stavebním odboru 
• o výstavbě větrných elektráren ve Václavicích 
•  

 
5/091/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a 
místostarosty města za období od 19.4.2017 do 31.5.2017. 
 
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 p.p.č.1594/62 k.ú.Hrádek n.N., VGP CZ VI.,a.s. 
 
    
5/092/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města pro projednání: 
1) schvaluje prodej pozemku p. č. 1594/62, orná půda, o výměře 8 556 m2 v k. ú. Hrádek 
nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, dle GP č. 1468-275/2016 ze dne 9. 1. 2017 za 
celkovou kupní cenu 4.141.104,-Kč vč. DPH společnosti VGP CZ VI., a.s., IČO 
28742621, Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce n. Nisou s úhradou kupní ceny 
takto: 
a) s vyrovnáním pohledávek a závazků obou stran do výše 400.000,-Kč na základě 
Dohody o zápočtu vzájemných pohledávek ze dne 19. 12. 2011 společnosti VGP CZ VI., 
a.s., IČO 28742621, Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce n. Nisou; 
b) úhradou části kupní ceny 3.741.104,- Kč na Úschovný Účet, nejpozději do deseti (10) 
dnů ode dne uzavření kupní smlouvy u SPOLAK advokátní kancelář s.r.o., založená 
podle zákona o advokacii, IČO 287 03 448, se sídlem Liberec, Liberec V - Kristiánov, 8. 
března 21/13, PSČ 460 05; 
2) schvaluje podmínku kupní smlouvy zřízení povinnosti pro VGP CZ VI., a.s., IČO 
28742621, Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce n. Nisou k uzavření smluv o 
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zřízení věcných břemen - služebností s Městem Hrádek nad Nisou - prodloužení 
vodovodního řadu PEHD 100 v celkové délce 586,5m a splaškové kanalizace  na 
p.p.č.1594/1 a p.p.č. 1594/5 a s Českými drahami a.s. na zkapacitnění vodovodního řadu 
PEHD 160 na p.p.č.1598/1 a dále k předání příslušných geometrických plánů do 
30.9.2017 pod smluvní pokutou 1000,-Kč za každý den prodlení s nesplněním byť jediné 
své této povinnosti. 
3) ukládá Odboru OIaSM vypracovat konečné znění kupní smlouvy v souladu s jejím 
předloženým návrhem a bodem č.1)a 2) tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím  
podpisem.  
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.2 Změna v Kupní smlouvě č. 02/057/13 
Kupní smlouva uzavřená dne 20.5.2013 s panem Květoněm, bytem K Bytovkám 160, 463 34 
Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 353/3, trvalý travní porost, o výměře 430 m2 v k.ú. Loučná 
část p.č. 353/1 (p.p.č. 353/8 dle geometrického plánu (GP) č. 422-135/2012), trvalý travní 
porost, o výměře 563 m2v k.ú. Loučná . 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24.4.2013 usnesením č. 4/103/ZM/13 schválilo 
prodej p.p.č. 353/3, trvalý travní porost, o výměře 430 m2 a části p.p.č. 353/1 (p.p.č. 353/8 dle 
geometrického plánu (GP) č. 422-135/2012), trvalý travní porost, o výměře 563 m2, vše v k.ú. 
Loučná, za cenu 250 Kč/m2 + 5 328 Kč (náklady na vypracování GP), tj. za celkovou cenu 
280 307 Kč (vč. 5% navýšení) panu Petru Květoňovi, bytem K Bytovkám 160, 463 34  
Hrádek nad Nisou, a to tak že 5 827 Kč bylo uhrazeno při podpisu Kupní smlouvy 
č.02/057/13 a dále ve 47 měsíčních splátkách ve výši 5 840 Kč. Poslední splátka dle smlouvy 
byla uhrazena ke dni 30.4.2017. 
Ke dni podpisu uvedené Kupní smlouvy byl uhrazen správní poplatek na návrh na vklad do 
katastru nemovitostí ve výši 1 000 Kč.  
Návrh řešení: 
Rada města doporučila schválit Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/057/13, kterým dojde ke 
změně čl. VI. Změnou tohoto článku dochází k úpravě úhrady daně z nabytí nemovitosti ze 
strany prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb. 
Finanční posouzení: Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
5/093/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání 
1) schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/057/13, kterým dojde ke změně čl. VI. 
Změnou tohoto článku dochází k úpravě úhrady daně z nabytí nemovitosti ze strany 
prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb. 
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č.1 v souladu s 
předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento 
dodatek uzavřít. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLEN 
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5.3 Změna v Kupní smlouvě č. 02/051/13 
Kupní smlouva uzavřená dne 13.5.2013 s paní Jindřiškou Kutifelovou, bytem Donín 98, 463 
34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: část pozemku p.č. 1069/1 (p.p.č. 1069/3 dle geometrického plánu (GP) č. 176-
44/2013, 478-44/2013 ze dne 3.4.2013), zahrada, o výměře 182 m2 v k.ú. Donín u Hrádku 
nad Nisou část p.č. 535/5 dle geometrického plánu (GP) č. 176-44/2013, 478-44/2013 ze dne 
3.4.2013), ostatní plocha, o výměře 78 m2 v k.ú. Dolní Sedlo  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24.4.2013 usnesením č. 4/99/ZM/13 schválilo 
prodej části p.p.č. 1069/1 (p.p.č. 1069/3 dle geometrického plánu (GP) č. 176-44/2013, 478-
44/2013 ze dne 3.4.2013), zahrada, o výměře 182 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou a části 
p.p.č. 535/1 (p.p.č. 535/5 dle geometrického plánu (GP) č. 176-44/2013, 478-44/2013 ze dne 
3.4.2013), ostatní plocha, o výměře 78 m2 v k.ú. Dolní Sedlo, za cenu 200 Kč/m2 + 5094 Kč 
(náklady na vypracování GP), tj. za celkovou cenu 63 112 Kč, paní Jindřišce Kutifelové, 
bytem Donín 98, 463 34 Hrádek nad Nisou a to tak že 16 112 Kč bylo uhrazeno při podpisu 
Kupní smlouvy č. 02/051/13 a dále ve 47 měsíčních splátkách ve výši 1 000 Kč. Poslední 
splátka dle smlouvy byla uhrazena ke dni 30.4.2017. 
Ke dni podpisu uvedené Kupní smlouvy byl uhrazen správní poplatek na návrh na vklad do 
katastru nemovitostí ve výši 1 000 Kč.  
Návrh řešení: 
Rada města doporučila schválit Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/051/13, kterým dojde ke 
změně čl. V. Změnou tohoto článku dochází k úpravě úhrady daně z nabytí nemovitosti ze 
strany prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb. 
Finanční posouzení: Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
5/094/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání 
1) schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/051/13, kterým dojde ke změně čl. V. 
Změnou tohoto článku dochází k úpravě úhrady daně z nabytí nemovitosti ze strany 
prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb. 
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č.1 v souladu s 
předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento 
dodatek uzavřít. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.4 Změna v Kupní smlouvě č. 02/107/13 
Kupní smlouva uzavřená dne 11.12.2013 s manžely Jaroslavem a Jaroslavou Juráskovými, 
oba bytem Oldřichov na Hranicích 154, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: část pozemku p.č. 626/1 (p.p.č. 626/1 dle geometrického plánu (GP) č. 184-
13/2012), trvalý travní porost, o výměře 1 936 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
část p.č. 642/3 (p.p.č. 642/4 dle GP č. 184-13/2012), trvalý travní porost, o výměře 551 m2 v 
k.ú. Oldřichov na Hranicích 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 30.1.2013 usnesením č. 1/12/ZM/13 schválilo 
prodej části p.p.č. 626/1 (p.p.č. 626/1 dle geometrického plánu (GP) č. 184-13/2012), trvalý 
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travní porost, o výměře 1 936 m2 za cenu 38 Kč/m2 a části p.p.č. 642/3 (p.p.č. 642/4 dle GP 
č. 184-13/2012), trvalý travní porost, o výměře 551 m2 za cenu 41 Kč/m2 + 2 899 Kč 
(poměrné náklady na GP a znalecký posudek (ZP), vše v k.ú. Oldřichov na Hranicích, tj. za 
celkovou cenu 109 499 Kč, manželům Jaroslavovi a Jaroslavě Juráskovým, oba bytem 
Oldřichov na Hranicích 154, Hrádek nad Nisou, a to tak že 2 292 Kč bylo uhrazeno při 
podpisu Kupní smlouvy a dále ve 47 měsíčních splátkách ve výši 2 281 Kč. Poslední splátka 
byla uhrazena do 31.3.2017. 
Ke dni podpisu uvedené Kupní smlouvy byl uhrazen správní poplatek na návrh na vklad do 
katastru nemovitostí ve výši 1 000 Kč.  
Návrh řešení: Rada města doporučila schválit Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/107/13, 
kterým dojde ke změně čl. V. Změnou tohoto článku dochází k úpravě úhrady daně z nabytí 
nemovitosti ze strany prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb. 
Finanční posouzení: Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
5/095/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání 
1) schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/107/13, kterým dojde ke změně čl. V. 
Změnou tohoto článku dochází k úpravě úhrady daně z nabytí nemovitosti ze strany 
prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb. 
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č.1 v souladu s 
předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento 
dodatek uzavřít. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.5 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 85 a st. 470 v k.ú. Václavice u Hrádku nN 
Žadatel: Kovač Jan, Tatranská 860/7, 460 02  Liberec 2 
Pozemek: p.č. 85, zahrada, o výměře 659 m2, v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 

st. 470, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2 (pozemek oddělen z pozemku 
p.č. 85 geometrickým plánem č. 620-39/2017 ze dne 4.4.2017) v k.ú. Václavice u 
Hrádku nad Nisou 

Popis problému: 
Dne 4.5.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost o zrušení předkupního práva 
k  pozemku p.č. 85, zahrada, o výměře 659 m2 a pozemku st. 470, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 21 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 85 geometrickým plánem č. 620-
39/2017 ze dne 4.4.2017) vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. 
Předkupní právo na pozemek vzniklo na základě Kupní smlouvy č. 02/118/08 ze dne 
16.3.2011 a je zapsáno na LV č. 452 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 je vydán Kolaudační souhlas  s užíváním stavby č.j. 3025/2017-
KS-475/2017/RAM  ze dne 25.4.2017. 
Návrh řešení: Rada města doporučila vzdání se předkupního práva V5672/2011-505 k 
předmětným nemovitostem v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. 
Finanční posouzení: Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 



  5. ZM – 31. 5. 2017 – zápis 

 
 
5/096/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k 
pozemkům p.č. 85, zahrada, o výměře 659 m2 a pozemku st. 470, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 21 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 85 geometrickým plánem č. 
620-39/2017 ze dne 4.4.2017) vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. 
 

Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 354/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
Žadatel: CS SPOJE s.r.o. Sovova 584/2, 460 14 Liberec. IČ 04318315 
Pozemek: část p.č 354/1, orná půda, o výměře cca 5000 m2 z celkových 9774 m2 v k.ú. 
Oldřichov na Hranicích 
Zařazení pozemku dle ÚP: část - plochy dopravní vybavenosti, část  - plochy komunikací a 
část - plochy výroby nečisté 
Dne 4.4.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost CS SPOJŮ s.r.o. o prodej 
části pozemku p.č. p.č 354/1, orná půda, o výměře cca 5000 m2 z celkových 9774 m2 v k.ú. 
Oldřichov na Hranicích za účelem výstavby Datového centra.  
Návrh řešení: 
Rada města doporučila neschválit zveřejnění záměru prodeje výše uvedené části pozemku z 
důvodu omezeného přístupu k sousedním pozemkům ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou, 
dále z důvodu omezení vlastnického práva právem předkupním ve prospěch Státního 
pozemkového úřadu ze dne 27.8.2007 a především z důvodu uzavřené Dohody o společném 
postupu s vlastníkem sousedních pozemků. 
Finanční posouzení: Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
5/097/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části 
pozemku p.č 354/1, orná půda, o výměře cca 5000 m2 z celkových 9774 m2 v k.ú. 
Oldřichov na Hranicích z důvodu uzavřené Dohody o společném postupu s vlastníkem 
sousedních pozemků.  
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.7 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 nabylo bezúplatným převodem ze Státního 
pozemkového fondu smlouvou č. 02/17/2015 ze dne 28.7.2015. Z důvodu nevyužitelnosti pro 
Město Hrádek nad Nisou bylo Zastupitelstvem města dne 15.2.2017 usnesením č. 
2/032/ZM/17 schváleno  navrácení uvedených pozemků do vlastnictví ČR se kterými má 
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právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3. 
Dne 24.3.2017 byla na město Hrádek nad Nisou doručena výzva k podpisu Smlouvy o 
bezúplatném převodu pozemků č. 3001991741 ze strany SPÚ, kdy na základě této smlouvy se 
nabyvatelem uvedených pozemků stane ČR - Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. 
Návrh řešení::  
Rada města doporučila schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 
3001991741 ze strany SPÚ. 
Finanční posouzení: Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
5/098/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 
pozemků č. 3001991741 ze strany SPÚ, kdy na základě této smlouvy se nabyvatelem 
pozemků p.č. 172, ostatní plocha, o výměře 762 m2 a p.č. 174, vodní plocha, o výměře 
551 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku n/N stane ČR - Státní pozemkový úřad IČ 
1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.8 Bezúplatný převod podílu k pozemku p.č. 422/3 v k.ú. Loučná 
Pozemek: p.č. 422/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, z celkové výměry 63 m2 v k.ú. 
Loučná 
Dne 14.5.2015 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena nabídka k bezúplatnému převodu 
ideálního podílu o velikosti 1/2 k výše uvedenému pozemku, kterou zaslal Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. 
Dne 23.7.2015 bylo Úřadu pro zastupování státu sděleno, že Město Hrádek nad Nisou má o 
předmětný podíl k pozemku zájem, a že se pozemek nachází pod místní komunikací, která je 
zapsána v pasportu komunikací, kdy toto sdělení bylo ze strany Úřadu pro zastupování státu 
vzato jako žádost o bezúplatný převod uvedené části pozemku. 
Po telefonickém kontaktu s p. Břízovou, která předmětný převod vyřizovala na straně Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových byl na stát převeden další podíl k pozemku, 
který mohl být převeden až po uplynutí marné lhůty 6-ti měsíců. Důvodem byla přednost 
odkoupení/převedení na spoluvlastníka pozemku, kterým byla paní Vladimíra Došková. V 
současné době Darovací smlouvou č. 09/25/2016  byl na Město Hrádek nad Nisou převeden 
podílu ve výši 1/4 k pozemku p.č. 422/3 v k.ú. Loučná od paní Doškové.  
Tím byla naplněna podmínka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zbylý 
podíl je nabídnut bezúplatně Městu Hrádek nad Nisou. 
Dne 15.5.2017 byl na Město Hrádek nad Nisou zaslán návrh Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k k ideálnímu podílu o velikosti 3 pozemku p.č. 422/3, ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Loučná včetně příslušné Doložky. 
Návrh řešení::  
Rada města doporučila schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k ideálnímu podílu o velikosti 3 pozemku p.č. 422/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Loučná včetně Doložky. 
Finanční posouzení: Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
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5/099/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje podanou žádost o bezúplatný převod podílu o velikosti 3 k pozemku p.č. 
422/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 63 m2 v k.ú. Loučná ze dne 
27.3.2015. 
2) schvaluje návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva podílu o 
velikosti 3/4 pozemku p.č. 422/3, ostatní plocha, z celkové výměry 63 m2 v k.ú. Loučná, 
který je ve vlastnictví České republiky a se kterým má právo hospodařit Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  
Praha 2 včetně Doložky.  
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.9 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1192 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
Žadatel: Roubíčková Věroslava, Oldřichov na Hranicích e.č. 2, 463 34  Hrádek nad Nisou 
Pozemek: část p.č. 1192, ostatní plocha, komunikace, o výměře 205 m2 z celkových 1809 m2 
v k.ú. Oldřichov na Hranicích  
Zařazení pozemku dle ÚP: plochy ostatních pozemních komunikací 
Dne 20.2.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost paní Věroslavy Roubíčkové 
o prodej části pozemku p.č. 1192, ostatní plocha, komunikace, o výměře 205 m2 z celkových 
1809 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích za účelem zajištění přístupu k nemovitosti. V 
současné době má uvedenou část pozemku žadatelka v nájmu s účinností do 31.12.2017.  
Návrh řešení: 
Rada města doporučila neschválit zveřejnění záměru prodeje uvedeného pozemku s ohledem 
k druhu pozemku (ostatní plocha, komunikace) a z důvodu zajištění veřejného přístupu k 
potoku.  
Finanční posouzení: Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
5/100/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části 
pozemku p.č. 1192, ostatní plocha, komunikace, o výměře 205 m2 z celkových 1809 m2 v 
k.ú. Oldřichov na Hranicích, z důvodu zajištění veřejného přístupu k potoku a s 
ohledem na skutečnost, že druhem pozemku vedeným v katastru nemovitostí je ostatní 
plocha, komunikace. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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Průběh k bodu 6) 
Termíny RM a ZM na druhé pololetí r. 2017 
Odbor kanceláře úřadu předložila Zastupitelstvu města termíny Rady města a Zastupitelstva 
města na druhé pololetí r. 2017. 
 
5/101/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí termíny Rady města na druhé pololetí r. 2017: 12.7., 2.8., 23.8., 13.9., 
4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 6.12 
2. schvaluje termíny Zastupitelstva města na druhé pololetí r. 2017: 30.8., 20.9., 25.10., 
22.11., 13.12 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 7) 
Změna rozpočtu 2017 č. 4 
Popis rozpočtové změny.  
Strana příjmů:  
1) Nedaňové příjmy – jsou navýšeny o dary na model náměstí a Hrádecké slavnosti (100 tis. Kč), 
přijaté finance za exekuce za pokuty MP a správního odboru (52 tis. Kč) a pojistnou událost na 
VO (11 tis. Kč).  
2) Dotace - jsou navýšeny o dotace, které jsou schválené a podpořené smlouvou a to s ohledem na 
plnění rozpočtu – dotace: na VPP (2.247 tis. Kč), na lesní hospodářství (26 tis. Kč), na sociálního 
pracovníka (92 tis. Kč), na projekt mokřady u Kristýny (522 tis. Kč), na rekonstrukci střešního 
pláště hasičské zbrojnice (1.558 tis. Kč), na opravu čerpadla vozu CAS (230 tis. Kč), na opravu 
střechy Kamelot (400 tis. Kč), na park u ZŠ TGM (724 tis. Kč) a průtoková dotace na ZŠ Lidická 
(40 tis. Kč). Ve stejné výši jsou tyto dotace upraveny na straně výdajů.  
Strana výdajů:  
1) Výdaje - Školství – dochází k převodu výdajů v rámci střediska.  
2) Výdaje - Kultura – navýšeny (o 100 tis. Kč) dotace z rozpočtu města o přijaté dary, v obnově 
majetku bude alokován výdaj na opravu horolezecké chaty.  
3) Výdaje - Vnitřní správa – navyšuje se o přijatou dotaci na sociálního pracovníka (92 tis. Kč), u 
ostatních položek dochází k převodu výdajů v rámci kapitoly.  
4) Výdaje - Městský záchranný integrovaný systém – dochází k převodu výdajů v rámci kapitoly.  
5) Výdaje – Likvidace odpadů – dochází k navýšení kapitoly (45 tis. Kč) z důvodu navýšení 
množství kontejnerů na tříděný odpad.  
6) Výdaje – Lesní hospodářství – dochází k navýšení kapitoly (26 tis. Kč) o přijatou dotaci.  
7) Výdaje - Komunikace a doprava – dochází k převodu výdajů v rámci kapitoly z úspor za zimní 
údržbu na položku opravy chodníků (150 tis. Kč).  
8) Výdaje - Údržba města – dochází k navýšení kapitoly o výdaje na platy pro VPP (2.339 tis. Kč) 
z přijaté dotace.  
9) Výdaje - Místní hospodářství – dochází k navýšení kapitoly o pojistnou událost na VO (11 tis. 
Kč).  
10) Kapitola Investice – dochází k navýšení kapitoly (1.050 tis. Kč) na stavební úpravy na 
Městském úřadu a převod nedočerpaných financí na ulici Hradební z kapitoly projekty.  
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11) Kapitola Pokladní správa – dochází k doplnění rozpočtu města z položky rezervy (550 tis. 
Kč).  
12) Kapitola Příspěvkové organizace – dochází k převodu rezervy (200 tis. Kč) na ZŠ TGM – 
příspěvek na jídelnu a převod financí do rozpočtu města u investičních akcí učebny ZŠ TGM a 
Lidická. Tyto budou financovány z rozpočtu města 2018.  
13) Kapitola Investice a Projekty z dotací - zahrnuje akce, které budou financovány do konce roku 
2017, dochází k navýšení kapitoly o přijaté dotace - na projekt mokřady u Kristýny (409 tis. Kč), 
na rekonstrukci střešního pláště hasičské zbrojnice (1.157 tis. Kč), na opravu čerpadla vozu CAS 
(396 tis. Kč), na opravu střechy Kamelot (1.246 tis. Kč), na park u ZŠ TGM (759 tis. Kč).  
Celková výše rozpočtu města Hrádek nad Nisou po provedené 4. změně rozpočtu města 2017 činí 
260.260.410,71Kč. 
 
p. Solnařová - informovala zastupitele o změnách v rozpočtu města č.4 
 
5/102/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2017 č. 4 ve výši 
6.011.779,63Kč. Rozpočet města po 4. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový 
objem příjmů částkou 134.884.106,95Kč, celkový objem výdajů částkou 
253.252.554,71Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 8) 
Zápis jednání Fondu rozvoje města 
Správní rada Fondu rozvoje města ( dále jen FRM), na svém zasedání dne 11.5.2017 
projednala stav účtu ke dni 30.4.2017, aktuální stav finančních prostředků na účtu FRM činí 
66 225 169,15 Kč. 
 
5/103/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRM ze dne 11.5.2017 
2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRM ke dni 30.4.2017 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 9) 
Zápis jednání Fondu rozvoje Václavic a Uhelné 
Správní rada Fondu rozvoje Václavic a Uhelné ( dále jen FRVU), na svém jednání dne 
11.5.2017 projednala stav účtu ke dni 30.4.2017, aktuální stav finančních prostředků na účtu 
FRVU činí 3 094 997,44 Kč. 
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5/104/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRVU ze dne 11.5.2017 
2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRVU ke dni 30.4.2017 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 10) 
Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko - Informace o činnosti 
Město Hrádek nad Nisou je zakládající, členskou obcí Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko a 
předkládá informace o dění za rok 2016 včetně finančních údajů. Zároveň informuje o 
aktuálně realizovaných záležitostech mikroregionu. 
Přílohy, které jsou pouze v elektronické verzi (pro svůj rozsah zveřejněny na internetových 
stránkách města v sekci městský úřad - zastupitelstvo, nebo na vyžádádní e-mailem u odboru 
ODK) 
1/  Výroční zpráva Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok 2016  
2/  Závěrečný účet Mikroregionz Hrádecko - Chrastavsko za rok 2016 
Informace o realizaci aktuálních akcí a projektů miktroregionu: 
1/ Mikroregion se zúčastnil veletrhu cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou - 03/2017 
2/ Aktuálně je připravován projekt "Zlatá pětka", finálové kolo proběhne 06/2017 na hradě 
Grabštejně 
3/ Dne 16.5.2017 se uskutečnil "Sportovní víceboj mikroregionu" v Bílém Kostele 
 
5/105/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí: 
a/ Zápis z II. jednání Členské schůze Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok 2016 
konaného dne 18.4.2017, 
b/ Závěrečný  účet Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok 2016, schválený na 
jednání členské schůze Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko dne 18.4.2016. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 11) 
Žádost o dotaci z rozpočtu města – Klub horolezců Hrádek z.s. 
Žádost Klubu horolezců Hrádek, z. s. projednána na jednání rady města dne 24. 05. 2017 a 
doporučena ke schválení. 
Klub horolezců Hrádek, z. s. podal dne 16. 05. 2017 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města ve výši 77 836,00,-Kč na provedení zateplení fasády klubovny klubu horolezců,  včetně 
instalace okapů a obrubníků kolem budovy, tak aby nedocházelo k poškození fasády nové a 
dále zakoupení nového kombinovaného bojleru. 
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 
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proplacena z org. 23005 (obnova majetku), a to pouze za předpokladu, že na jednání 
zastupitelstva města dojde ke schválení navýšení této organizace v rozpočtu města. 
 
5/106/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Klub 
horolezců Hrádek z. s. , se sídlem Horolezecká 27, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ: 
41326792 ve výši 77 836,00,-Kč na provedení zateplení fasády budovy, instalaci okapů a 
obrubníků kolem budovy, zakoupení kombinovaného bojleru na ohřev vody a pověřuje 
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
 
Hlasování: pro: 15        zdrželi se: 1/p. Vinklárek           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 12 
Schválení přijetí dotace z OPŽP – Regenerace parku u ZŠ T.G.M. 
Bod projednán na jednání rady města 24. 05. 2017 a doporučen ke schválení. 
Projektová žádost na výše uvedenou akci byla podána v průběhu května 2016. Žádost byla 
schválena v březnu 2017. Nyní město obdrželo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace.   
Projekt prozatím není v realizaci, připravuje se výběrové řízení na zhotovitele akce. 
Předpokládaný termín zahájení prací 09/2017.   
 
5/107/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci 
Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 na projekt „Regenerace parku u ZŠ 
T. G. M.“ ve výši 724 459,20,-Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 482 972,80,-Kč v 
souladu s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 
 

Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 

 
Průběh k bodu 13 
Schválení přijetí dotace z MV-Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice 
Tento bod projednán na jednání rady města 24. 05. 2017 a doporučen zastupitelstvu města ke 
schválení. 
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlásilo v 
rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2017 Podprogram 3 - stavba 
požární zbrojnice. 
Dotace může být poskytnuta na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro 
jednotku požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III 
nebo JPO V. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 
4,5 mil. Kč.  
Rada města na svém jednání 20. 4. 2016 schválila usnesením  8/257/RM/16 podání žádosti o 
dotaci na projektový záměr Města Hrádek nad Nisou pod názvem "Rekonstrukce střešního 
pláště hasičské zbrojnice Hrádek nad Nisou" na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje. 
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Informace o podání žádosti byla předložena na vědomí do zastupitelstva města (usnesení číslo 
4/80/ZM/16). 
MV - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhodnotilo 
žádosti o poskytnutí investiční dotace na rok 2017 v rámci programu Dotace pro jednotky 
SDH obcí, a dne 11. 7. 2016 jsme byli informováni o přidělení finančních prostředků pro rok 
2017. 
Následně MV - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
informovalo příjemce podpory o požadavcích k registraci projektu. Registrace projektu byla 
nutným krokem před výběrem dodavatele a samotným podpisem smlouvy. Součástí 
povinných příloh k registraci projektu bylo i usnesení ZM o zajištění spolufinancování tohoto 
projektu. Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 19/805/RM/16 schválit 
zajištění spolufinancování. Následně bylo takto učiněno na jednání zastupitelstva města a 
zajištění spolufinancování bylo schváleno usnesením číslo 10/235/ZM/16. 
Dne 12. 05. 2017 město obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí bylo 
vystaveno po výběru dodavatele, náklady i celková dotace jsou tedy upraveny dle provedené 
soutěže a Smlouvy o dílo. 
Celkové náklady: 1 877 436,00,-Kč 
Dotace: 938 718,00,-Kč (50%) 
Vlastní podíl: 938 718,00,-Kč (50%) 
V průběhu května byla dále podána Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu LK, Dotace 
jednotkám PO obcí k programu Ministerstva vnitra. Pokud bude žádost úspěšná, bude získaná 
dotace použita pro spolufinancování výše uvedeného projektu 
 
5/108/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Ministerstva vnitra, Program 01424 
Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt „014D242007039 Hrádek nad Nisou - 
Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice“ ve výši 938 718,00,-Kč a zajištěném 
spolufinancování ve výši 938 718,00,-Kč v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 14 
Paměť v krajině Trojzemí - Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze stát.rozpočtu 
Zastupitelstvo města schválilo usnesením č.9/195/ZM/15  účast Města Hrádek nad Nisou v 
projektu "Paměť v krajině Trojzemí", podepsání smlouvy o spolupráci a podepsání 
kooperační dohody s projektovými partnery (Společnost pro kulturní krajinu z. s., 
Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, Město Frýdlant, Statutární město Žitava, Obec 
Oybin)  v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká 
republika 2014 - 2020 
Předpokládaná výše způsobilých výdajů (ZV) Města Hrádek nad Nisou: 187 538,25 EUR (5 
063 537,70 Kč), při kurzu 27 Kč/EUR 
Výše dotace: 159 407,50 EUR (4 304 002,50 Kč) 
Vlastní prostředky ve výši 10 % ZV: 18 753,83 EUR (506 353,60 Kč) 
Výše dotace ze státního rozpočtu 5% ZV: 9 376,90 EUR (253 176,30 Kč) 
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Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena mezi Saskou rozvojovou bankou a lead partnerem 
projektu Společnost pro kulturní krajinu z.s. 
 
5/109/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu na 
spolufinancování projektu Paměť v krajin ě Trojzemí, realizovaného  v rámci Programu 
spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020, ve výši 253 176,30 Kč, tj. 
max. 9 376,90 EUR, při kurzu 27 Kč/EUR. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 15 
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Vybudování dětské skupiny 
Zastupitelstvo města usnesením ZM č.3/60/ZM/16 schválilo podání žádosti o dotaci na akci " 
Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou" (v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu, výzvy č.15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně 
vyloučené lokality). Žádost o dotaci byla 21.4.2016 podána. 
Přehled financování ze žádosti o dotaci: 
Celkové náklady projektu: 10 887 798,00 Kč 
Celkové uznatelné náklady projektu: 9 024 867,00 Kč 
Podpora celkem činí 90% z uznatelných nákladů: 8 122 380,30 Kč 
Spoluúčast (10% uznatelných nákladů): 902 486,70 Kč 
Celkové neuznatelné náklady: 1 862 931,00Kč 
Přehled financování po formální kontrole a kontrole přijatelnosti ze strany poskytovatele 
dotace: 
Celkové náklady projektu: 10 781 318,00 Kč 
Celkové uznatelné náklady projektu: 8 815 537,00 Kč 
Podpora celkem činí 90% z uznatelných nákladů: 7 933 983,30 Kč 
Spoluúčast (10% uznatelných nákladů): 881 553,70 Kč 
Celkové neuznatelné náklady: 1 959 731,00 Kč 
 
5/110/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje, v souladu s důvodovou zprávou, právní 
akt - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnut dotace, vydaný Ministerstvem pro 
místní rozvoj dne 23.3.2017, v rámci projektu Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad 
Nisou, o celkových způsobilých výdajích 8 815 537 Kč a výši dotace 7 933 983,30 Kč. 
 

Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 

 

 
 
 
 



  5. ZM – 31. 5. 2017 – zápis 

Průběh k bodu 16 
Interpelace zastupitelů 
p. Řezníček- nejdříve se zeptal, zda je možné vyznačit přecházení na hraničním přechodu u 
benzínové pumpy. 
 
Zařazeno do pracovních úkolů – p. Olša 
 
p. Řezníček – dále se zajímal o svoz separovaného odpadu a upozornil na přeplněné odpadové 
nádoby v hnízdech separovaného odpadu s tím, že je nedostačující. 
p. starosta – odpověděl, že v současné době se svoz provádí 1x za 14 dní, ale požádal o 
navýšení počtu svozů, a to na 1x týdně. 
 
Odpovězeno na místě. 
 
(18.09 hod – příchod Mgr. Poláček) 
 
p. Sklenář a p. Slezák-měli dotaz ke kovovým obrubníkům podél cestiček v parku. 
p. Olša – odpověděl, že je objednáno a železné obruby budou zasypány. 
 
Odpovězeno na místě. 
 
p. Vinklárek – chtěl vědět, jestli je pravda, že se v prostorách pod Max elektrem buduje 
kasino. 
p. starosta – odpověděl, že neví, nicméně toto také zaregistroval. Upozornil zároveň, že každá 
stavební úprava by měla být zaznamenána na stavebním úřadu. Proto požádal vedoucího 
stavebního úřadu Ing. Radu o prověření. 
 
Zařazeno do pracovních úkolů – p. Olša 
 
p. Sklenář – zajímal se, jestli mají mít popř. mají zastupitelé pojistku odpovědnosti. 
 
Zařazeno do pracovních úkolů s tím, že bude odpovězeno v písemných informacích na příštím 
zastupitelstvu – p. Karlíková 
 
 
Průběh k bodu 17 
Písemné informace 
17.1  Zpráva Městské policie za měsíc duben 
17.2  Inventarizace majetku 
17.3  Přehled-obnova majetku 2013-2016 
17.4  Přehled podaných žádostí o dotaci v letech  
         2016-2017 
17.5  Zveřejňování fotografií pachatelů krádeže 
 
5/111/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. 
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Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
 
p. místostarosta – závěrem informoval zastupitele o kulturních akcích ve městě 
 
 
 
 

5. zasedání ZM bylo ukončeno v 18.25 hod 
 
5. PŘÍLOHY ZÁPISU 

1) Zvukový záznam (CD/DVD ROM) z 5. ZM 2017 
2) Soubor usnesení z 5/ZM/2017  
3) Presenční listina z 5/ZM/2017 
 
 

 

6. PODPISY ZÁPISU 

Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Iva Červená  dne ………… 
 
 
Mgr. Hana Prchlíková        dne ………… 
  
 
 


