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Zápis z 8. jednání 

ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU  

konaného dne 25. 10. 2017 
v sále multifunkčního centra Trojzemí 

 
1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU 

Přítomnost při zahájení: 

Jméno a příjmení člena ZM 
pí. Věra Baumgartnerová 

Přítomnost 
ano 

 Jméno a příjmení člena ZM 
p. Karel Pokorný 

Přítomnost 
ano 

pí. Iva Červená ne  Mgr. Jaroslav Poláček ano 
p. Petr Dlouhý ano  Mgr. Hana Prchlíková ne 
p. Pavel Farský ano  p. Tomáš Prokop ano 
p. Jaroslav Holata ano  Bc. Martin Půta ano 
p. Radek Horák ne  p. Miroslav Řezníček ano 
Mgr. Josef Horinka ano  MUDr. Radomír Sekvard ne 
Mgr. Ladislava Jurková ano  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 18 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: 

MUDr. Ivana Pavlová                                   (od projednávaného bodu č. 5.9) 
MUDr. Sekvard Radomír                              (od projednávaného bodu č. 11) 
 
 
 
--- 

  
Omluveni: p. Iva Červená, p. Radek Horák, p. Václav Krejčík, Mgr. Hana Prchlíková, 

p. Petr Kudláček 
 
Neomluveni: --- 
 
Zapisovatelka: pí. Věra Blažková, zaměstnanec města 

 
 
Zahájení 
jednání: 

 
17:02 hodin 

 Ukončení  
jednání: 

 
18:40 hodin 
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2. SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA 

Pořad jednání Zastupitelstva města byl schválen samostatným usnesením č. 8/148/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 8. 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 7. ZM  
2. Kontrola usnesení ze7. řádného zasedání Zastupitelstva města  
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti  
4. Diskuse občanů 
5. Majetkoprávní úkony a ostatní 
5.1 Odkup části pozemku p.č. 1204/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
5.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 898/6 v k.ú. Donín u Hrádku  nad Nisou 
5.3 Prodej části pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Václavice u Hrádku nN 
5.4 Přijetí daru –pozemek p.č. 127/1, pozemek p.č. 125 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
5.5 Podání žádosti o prodloužení doby platnosti Smlouvy č. 13/061/12  
5.6 Žádost o bezúplatný převod pozemku  v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou  
5.7 Prodej pozemku p.č. 363 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
5.8 Prodej pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
5.9 Bezúplatný převod pozemku p.č. 1784/4 v k.ú. Hrádek n.N. 
5.10 Předkupní právo p.p.č.1385, zahrada, Hrádek nad Nisou 
6. Ceny Města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 
7. Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko – Zpráva o činnosti 
8. Změna rozpočtu 2017 č. 8 
9. Dodatek smlouvy ke smlouvě o Obhospodařování investičních nástrojů 
10.  Interpelace zastupitelů 
10.1 Nové interpelace 
11.  Písemné informace 
11.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc srpen a září 
11.2 Odpověď z Ministerstva financí – Podíl obce na výnosu z hazardních her 
11.3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace  - Komunitní centrum v Hrádku n/N 
11.4 Rozbor a vyhodnocení vrtů  a čerpadel v objektech města 
12. Doplnění programu 
 
Doplnění materiálů: 
K bodu č. 3 Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu 
K bodu č. 8 Změna rozpočtu 2017 č. 8 
K bodu č. 11 Písemné informace 
   11.4 Rozbor a vyhodnocení vrtů a čerpadel v objektech města 
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Nové body: 
Žádost o zařazení na program jednání 
K bodu č.12  Doplnění programu 
   12. Zápis z jednání Finančního výboru 
 
 
8/148/ZM/17 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad 
Nisou v roce 2017  dle aktualizované pozvánky ze dne 25.10.2017 včetně doplnění bodů a 
materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním 
Zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou. 
 
Hlasování: pro: 18           zdrželi se: 0                proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.2 Návrhová komise 
8/149/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jaroslav Holata, Ing. 
Radek Petr a p. Petr Vinklárek. 
 
Hlasování: pro: 18        zdrželi se: 0          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.3 Ověřovatelé zápisu 
8/150/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Věra Baumgartnerová a 
p. Karel Pokorný. 
 
Hlasování: pro: 18              zdrželi se: 0                          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.4 Zapisovatelka 
8/151/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku p. Věru Blažkovou. 
 
Hlasování: pro: 18          zdrželi se:0                         proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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1.5 Zápis ze 7. ZM  
8/152/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje zápis ze 7. řádného ZM konaného dne 30. 8. 2017. 

  
  Hlasování: pro: 18                                 zdrželi se:  0                                proti: 0 

 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 2) 
Kontrola usnesení z 8. řádného Zastupitelstva města v roce 2017 
- předložil p. Timulák – tajemník MÚ 
- předloženo v písemné podobě zprávy o plnění usnesení 
 
8/153/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 7. řádného jednání 
Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 30.8. 2017 včetně přehledu plnění 
usnesení z minulých jednání. 
 
Hlasování: pro: 18         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 3) 
Zpráva starosty a místostarosty o činnosti 
Místostarosta hovořil:  

• o rozšíření vánočního osvětlení 
• o rozšíření veřejného osvětlení ve Starém Dvoře 
• o přípravě projektu modernizování zahrad školek a škol včetně zahrady DDM Drak 
• o nové kronikářce pro město p. Vávrové místo ThMgr. Zimmermannové 

 
Starosta informoval: 

• o možnosti výstavby bytového domu na místě malé školky vedle Sokolovny 
v Legionářské ulici a návrzích tohoto domu ateliérem David. Dále je domluveno 
s arch. Davidem, že připraví jakousi soutěž o návrh s místními architekty. 

• o dokončení rekonstrukce Ruské vily, která bude připravena ke konci prosince 
k bydlení 

• o drogovém vlaku-českém vlaku, který stojí v Praze a je mobilní. Zde se prochází 
jednotlivými vagóny, kdy je např. vagón uzpůsoben jako tělo toho, kdo dlouhodobě 
užívá drogy, různé ukázky drogových témat, je zde vidět jak dopadlo auto, které bylo 
řízeno pod vlivem drog. Je velmi autentický. P. starosta v současné době jedná 
s neziskovou organizací, která tento vlak vlastní a bude snažit dát tuto prezentaci za 
spolupráce sousedních měst dohromady. 

• o zpracované studii nového klubu seniorů 
• o chystaném projektu rekonstrukce hrádeckého nádraží, kdy byla vedení města 

představena studie tohoto záměru. V návrhu je modernizace železničního přejezdu, 
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zrušení podchodu a vznik nového s přímou vazbou na terminál, rekonstrukce hlavní 
budovy, atd. Předběžný termín realizace by měl být v roce 2020. 

• o schválení závazného pokynu Hrádku nad Nisou, který se týká odpadového 
hospodářství Radou města, kde je limitován odvoz velkoobjemového odpadu na 
sběrný dvůr a to 500kg na osobu a rok a který vstoupí v platnost od 1.1.2018. 

 
 
8/154/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a 
místostarosty města za období od 25.10. 2017 do 22.11.2017. 
 
Hlasování: pro: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 4) 
Diskuse občanů 

- bez diskuse 
- bez usnesení 

 
 
 
 
Průběh k bodu 5) 
Majetkoprávní operace 
 
5.1 Odkup části pozemku p.č. 1204/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
Pozemek: část p.č. 1204/1, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 270 m2 z celkových 1 
327 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
Na Město Hrádek nad Nisou byla doručena nabídka darování části výše uvedeného pozemku, 
který je ve vlastnictví paní Jaroslavy Juráskové. Část pozemku, která je předmětem daru, se 
nachází pod místní komunikací, která je vedena v pasportu komunikací. V současné době je 
záměrem Města Hrádek nad Nisou povrch komunikace opravit, proto OIaSM předkládá ke 
schválení Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, v které se vlastník pozemku zavazuje následně 
uzavřít i řádnou kupní smlouvu. Pokud však navrhovanou smlouvu vlastník pozemku 
neuzavře, zavazuje se k úhradě vzniklé škody. Nejedná se tedy o dar, ale odkoupení 
uvedeného pozemku za cenu 1 000 Kč.  
Protože se nejedná o celý pozemek, ale pouze o část, byl zadán geometrický plán na rozdělení 
uvedeného pozemku. 
Návrh řešení: 
OIaSM předkládá návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní k části pozemku p.č. 1204/1, 
ostatní plocha, komunikace o výměře, která bude upřesněna na základě zadaného 
geometrického plánu (cca 270 m2 z celkových 1 327 m2 ) v k.ú. Oldřichov na Hranicích s 
tím, že veškeré náklady spojené s převodem části pozemku hradí Město Hrádek nad Nisou. 
Rada města doporučuje schválit návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
Finanční posouzení:  
Finanční náklady z rozpočtu města. 
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8/155/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
dle důvodové zprávy a to k části pozemku p.č. 1204/1, ostatní plocha, komunikace o 
výměře, která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu (cca 270 m2 z 
celkových 1 327 m2 ) v k.ú. Oldřichov na Hranicích dle důvodové zprávy, který je ve 
vlastnictví paní Juráskové Jaroslavy, bytem Oldřichov na Hranicích 154, 463 34 Hrádek 
nad Nisou a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít. 
 
Hlasování: pro: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 898/6 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou 
Žadatel: Čierna Marta, Liberecká 618, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 898/6, trvalý travní porost, o výměře 328 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou  
Zařazení pozemku dle ÚP: plochy zeleně 
Cena dle IP: 50 Kč/m2  
Dne 31.5.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost paní Marty Čierne o prodej 
pozemku p.č 898/6, trvalý travní porost, o výměře 328 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou a 
to za předpokladu, že sousední pozemek p.č. 902/1, zahrada, o výměře 789 m2, v územním 
plánu vedený jako plocha zastavitelná, bude vrácen původním majitelům a to panu Brunerovi 
a paní Čierne. Žadatelka žádá o vydání pozemku p.č. 902/1 s přihlédnutím k dokumentům z 
roku 1950 a dále navrhuje prodej výše uvedeného pozemku za cenu 50 Kč/m2 s tím, že v 
případě zamítnutí žádosti, bude uvedený pozemek nárokovat soudní cestou - vydržením 
pozemku.  
Protože pozemek p.č. 898/6 nabylo Město Hrádek nad Nisou kupní smlouvou od třetí osoby v 
roce 2014, byla celá záležitost konzultována s právním zástupcem, který považuje zákonnou 
podmínku k vydržení (užívání pozemku 10 let) za nedostatečnou a proto by případný soud 
vznesenému nároku paní Černé nevyhověl. 
Pozemek p.č. 902/1 nabylo Město na základě zákona č. 172/1991 Sb., kdy byl majetek 
nabýván z majetku České republiky do majetku obcí.  
Návrh řešení:  
Rada města nedoporučuje schválit zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z 
důvodu zajištění přístupu k sousednímu pozemku p.č. 902/1, který je ve vlastnictví Města 
Hrádek nad Nisou. 
Finanční posouzení:  
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
8/156/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání dle důvodové zprávy neschvaluje zveřejnění záměru 
prodeje pozemku p.č. 898/6, trvalý travní porost, o výměře 328 m2 v k.ú. Donín u 
Hrádku nad Nisou, z důvodu zajištění přístupu k sousednímu pozemku p.č. 902/1, který 
je ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou. 
 
Hlasování: pro: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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5.3 Prodej části pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
Žadatel: JUDr. Průšová Soňa a Ing. Průša Josef, U Potoka 193, 460 10 Liberec - Ostašov 
Pozemek: část p.č 279/1, trvalý travní porost, o výměře cca 1000 m2 z celkových 2120 m2 v 
k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
Zařazení pozemku dle ÚP: plochy obytné zástavby nízkopodlažní 
Cena dle IP: 242 Kč/m2 s DPH 
Zveřejnění: 30.5. - 3.7.2017 formou obálkové metody za min. cenu 242 Kč/m2 s DPH 
Vyjádření OV: souhlasí s prodejem bez připomínek 
Nabídky: Soňa a Josef Průšovi - nabídka 243 Kč/m2 s DPH  
Dne 20.4.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost manželů Průšových o prodej 
části pozemku p.č. 279/1, trvalý travní porost, o výměře cca 1000 m2 z celkových 2120 m2 v 
k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za účelem zřízení nutného zázemí k rekreačnímu domku.  
Z pozemku p.č. 279/1 byl geometrickým plánem č. 623-147/2017 ze dne 6.9.2017 oddělen 
pozemek p.č. 279/3 o výměře 1 000 m2, který je předmětem prodeje. 
Návrh řešení: 
Rada města prodej předmětné části pozemku doporučuje. 
Finanční posouzení:  
Příjem z prodeje pozemku do rozpočtu města. 
 
 
8/157/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje prodej části pozemku p.č 279/1, trvalý travní porost, o výměře 1 000 m2 ( z 
pozemku p.č. 279/1 byl geometrickým plánem č. 623-147/2017 ze dne 6.9.2017 oddělen 
pozemek p.č. 279/3, který je předmětem prodeje) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, 
za nabídnutou cenu 243 Kč/m2 s DPH + 5 881 ( cena za vypracování geometrického 
plánu), tj.  za celkovou cenu 248 881 Kč, manželům JUDr. Soně Průšové a Ing. Josefu 
Průšovi, bytem U Potoka 193, 460 10  Liberec - Ostašov, 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: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.4 Přijetí daru –pozemek p.č. 127/1, pozemek p.č. 125 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Bod byl stažen z jednání Zastupitelstva města, bude projednáván v následujících týdnech. 
 
5.5 Podání žádosti o prodloužení doby platnosti Smlouvy č. 13/061/12 
Bod byl stažen z jednání Zastupitelstva města, bude projednáván v následujících týdnech. 
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5.6 Žádost o bezúplatný převod pozemku  v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
Pozemek: p.č. 2981, ostatní plocha, komunikace o výměře 3 101 m2 v k.ú. Václavice u 
Hrádku nad Nisou, který je ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní 
pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.                   
Dne 31.1.2017 bylo na Město Hrádek nad Nisou doručeno sdělení č.j. 6901 k možnosti 
převodu komunikace  podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
V minulosti byla žádost o výše uvedený pozemek zamítnuta s tím, že pozemek bude použit 
jako rezerva do komplexních pozemkových úprav. 
Protože, dle stanoviska SPÚ, nadále nebude pozemek p.č. 2981, ostatní plocha, komunikace o 
výměře 3 101 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou zahrnut do výše uvedených rezerv, 
odbor OIaSM navrhl Radě města schválit podání žádosti o bezúplatný převod na Město 
Hrádek nad Nisou.  Pozemek je užíván jako komunikace.  
Návrh řešení:  
Rada města podání žádosti doporučuje. 
Finanční posouzení: 
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
8/158/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemku  p.č. 2981, ostatní plocha, komunikace o výměře 3 101 m2 v k.ú. Václavice u 
Hrádku nad Nisou užívaný jako komunikace, který je ve vlastnictví ČR a se kterými má 
právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 
00 Praha 3.   
 
Hlasování: pro: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.7 Prodej pozemku p.č. 363 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
Žadatel: Mlejnecký Vilém, Březová 15, 466 02 Jablonec nad Nisou 
Pozemek: p.č. 363, trvalý travní porost, o výměře 1 179 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad 
Nisou  
Zařazení pozemku dle ÚP: plochy zeleně 
Cena dle IP: 50 Kč/m2 bez DPH  
Zveřejnění: 16.8. - 18.9.2017 formou obálkové metody za cenu 50 Kč/m2  - 1 nabídka 
Doručené nabídky: Mlejnecký Vilém 50 Kč/m2 
Dne 24.5.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost pana Viléma Mlejneckého o 
prodej pozemku p.č. 363, trvalý travní porost, o výměře 1 179 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku 
nad Nisou za účelem rozšíření stávajícího pozemku, který je ve vlastnictví žadatele.  
Návrh řešení:  
Rada města prodej předmětného pozemku doporučuje  
Finanční posouzení:  
Příjem z prodeje pozemků do rozpočtu města. 
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8/159/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 363, trvalý travní porost, o výměře 1 179 m2 v k.ú. 
Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 bez DPH, tj. za celkovou cenu 58 950 
Kč, panu Vilému Mlejneckému, bytem Březová 15, 466 02  Jablonec 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: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.8 Prodej pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích 
Žadatel: Knapová Iveta, Oldřichov na Hranicích 146, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 987/1, zahrada, o výměře 778 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích  
Zařazení pozemku dle ÚP: plochy zástavby nízkopodlažní 
Cena dle IP: 242 Kč/m2 s DPH  
Zveřejnění: 16.8. - 18.9.2017 formou obálkové metody za cenu 242 Kč/m2  s DPH - 1 
nabídka 
Doručené nabídky: Knapová Iveta 246 Kč/m2 s DPH 
 
Dne 29.5.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost paní Knapové o prodej 
pozemku p.č. 987/1, zahrada, o výměře 778 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích za účelem 
zřízení zahrady. 
Protože se výše uvedený pozemek nachází v plochách zastavitelných, bylo zveřejněno za cenu 
242 Kč/m2 s DPH s tím, že k pozemku bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve 
prospěch Města Hrádek nad Nisou. 
 

8/160/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 987/1, zahrada, o výměře 778 m2 v k.ú. Oldřichov na 
Hranicích, za nabídnutou cenu 246 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou cenu 191 388 Kč s 
DPH, paní Ivetě Knapové, bytem Oldřichov na Hranicích 146, 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, s 
tím, že k  pozemku bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města 
Hrádek nad Nisou. 
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: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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(17.41 hod – příchod MUDr. Pavlová) 
 
5.9 Bezúplatný převod pozemku p.č. 1784/4 v k.ú. Hrádek n.N. 
Pozemek: p.č. 1784/4, ostatní plocha, komunikace, o výměře 794 m2 v k.ú. Hrádek nad 
Nisou, který je ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
110 00 Praha 1s doručovací adresou Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 
501 01 Hradec Králové.   
Z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů podalo Město Hrádek nad Nisou žádost o odkup 
pozemku p.č. 1784/4 v k.ú. Hrádek nad Nisou, který je ve vlastnictví České republiky, se 
kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, 110 00  Praha 1. Na uvedeném pozemku se nachází komunikace a plocha související 
slouží jako odstavné parkoviště. 
Podání této žádosti schválilo Zastupitelstvo města na svém jednání dne 23.4.2014 usnesením 
č. 4/75/ZM/14. Žádost byla dne 19.5.2014 podána a dne 2.7.2014 bylo na Město Hrádek nad 
Nisou doručeno souhlasné stanovisko k podané žádosti.  
Protože Správa železniční dopravní cesty je státní organizace a má právo v současné době 
uvedený pozemek bezúplatně převést na Město Hrádek nad Nisou, byla v souladu s 
usnesením Zastupitelstva města č. 6/126/ZM/17 ze dne 28.6.2017 podána žádost o bezúplatný 
převod výše uvedeného pozemku.  
Dne 18.7.2017 bylo na Město Hrádek n N doručeno k projednání a podpisu Prohlášení, v 
kterém nabyvatel prohlašuje že přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické 
závazky, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího 
požadovat jejich náhradu. 
Návrh řešení: 
Aby mohl být převod uvedeného pozemku dále projednáván ve vládě ČR prostřednictvím 
Ministerstva dopravy, Rada města navrhuje, vzhledem ke skutečnosti, že na uvedeném 
pozemku se nachází komunikace ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou, souhlasit s návrhem 
Prohlášení.  
Finanční posouzení:  
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
8/161/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Prohlášení Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 
Praha 1s doručovací adresou Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 
501 01 Hradec Králové , které je jednou z podmínek k bezúplatnému převodu pozemku  
p.č. 1784/4, ostatní plocha, komunikace, o výměře 794 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, 
který je ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 
Praha 1s doručovací adresou Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 
501 01 Hradec Králové.   
 
Hlasování: pro: 18              zdrželi se: 1 (MUDr. Pavlová)          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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5.10 Předkupní právo p.p.č.1385, zahrada, Hrádek nad Nisou 
Popis problému: 
Odbor investic a správy majetku MÚ předložil Zastupitelstvu města žádost ev.č.6046/2017 
manželů Davida a Hany Dimtrových, K Bytovkám 138, Hrádek nad Nisou o zrušení 
předkupního práva k nemovitosti a to pozemku p.č. 1385, zahrada o výměře 555m2, k.ú. 
Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. 
Město Hrádek nad Nisou usnesením č.4/123/ZM/09 prodalo na základě kupní smlouvy 
02/109/2009 ze dne 31.7.2009 výše uvedený pozemek společnosti CIB Flats P10, a.s., IČO 
27210324, se sídlem Václavské náměstí 823/33, Praha 1 za kupní cenu 52.130,-Kč se čtyřmi 
nájemními vztahy za účelem zřízení zahrádky pro nájemníky domu čp.295 Tovární, Hrádek 
nad Nisou, na dobu neurčitou.  
Dle  čl. VI. kupní smlouvy bylo zřízeno předkupní právo, které zaniká kolaudací stavby 
zřízené na pozemku p.p.č.1385 k.ú. Hrádek nad Nisou.   
Toto právo bylo porušeno vůči městu a to tím, že nástupnická organizace CIB Rental , a.s 
IČO 04640900, se sídlem Václavská 823/33, Praha 1 prodala pozemek p.č. 1385 kupní 
smlouvou ze dne 9.1.2017 se zápisem vlastnických práv v katastru nemovitostí 15.3.2017 
manželům Davidu a Haně Dimtrovým. 
Po poradě s právním zástupcem města byla vyzvána k jednání společnost CIB Rental a 
manželé Dimtrovi, jako noví vlastníci pozemku, na které přešlo výše uvedené předkupní 
právo. CIB Rental se ohradil, že práva neporušil s odvoláním na Dohodu o zániku 
předkupních práv. Tato smlouva  ev.č. 11/025/08 byla dohledána a bylo zjištěno, že tato 
dohoda nezahrnuje p.p.č. 1385, jelikož tento byl prodán až 31.7.2009, ale pouze bytový dům 
čp.295 s pozemkem 1384/1 o výměře 515m2 v ulici Tovární. 
Vzhledem k tomu, že katastr nemovitostí neřeší právo vůči vlastníkovi, při převodu předkupní 
právo převede na jakéhokoliv dalšího kupujícího, je na Městu Hrádek nad Nisou jak se s tím 
vypořádá. Tzn. varianta 1) žaloba na současné vlastníky pozemku, manželé Dimtrovi, kteří 
koupili pozemek v dobré víře, jako nutné zázemí k čp. 295, k vrácení pozemku nebo 2) 
dohoda o zániku předkupního práva za podmínek dorovnání současné kupní ceny za pozemek 
dle našich vnitřních předpisů 
Návrh řešení, zdůvodnění: 
OIaSM navrhl Zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou schválení Dohody o zániku 
předkupního práva za podmínek dorovnání současné kupní ceny za pozemek p.č.1385 o 
výměře 555m2, zahrada, v k.ú. Hrádek nad Nisou s manželi Davidem a Hanou Dimtrovými, 
dle našich vnitřních předpisů takto: 
Kupní cena za pozemek na základě KS ev.č. 02/109/2009 činila 52130,-Kč 
Dorovnání kupní ceny za pozemek dle dohody činí 205543,-Kč 
(výměra 555m2x400Kč/1m2=222000Kč-52130Kč=169870Kčx1,21Kč/DPH=205543Kč) 
Rada města na svém jednání dne 18.10.2017 doporučila zastupitelstvu schválení dohody. 
Finanční posouzení: 
Bude zahrnuto do rozpočtu města 2017 
 
8/162/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku 
p.č.1385 o výměře 555m2, zahrada v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou na 
základě Dohody o zániku předkupního práva za úplatu ve výši 205543Kč vč.DPH s 
vlastníky pozemku p.p.č1385 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou a 
pověřuje starostu podpisem dohody. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
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SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 6) 
Udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou 2017 k výročí 28. Října 
Cena Města Hrádek nad Nisou se uděluje zpravidla jednou ročně k výročí státního svátku dne 
28. října a má trvalou platnost. Dle schválených pravidel, usnesení č. 11/269/ZM/16 ze dne 
14.12.2016, se cena zpravidla uděluje: 
- za dlouhodobý přínos či výjimečné aktivity a počiny v nejrůznějších oblastech, popř. za 
celoživotní dílo, aktivitu, 
- dvěma osobám (fyzické i právnické osoby), kolektivům bez právní subjektivity, které mají 
na území města trvalé bydliště či sídlo, výjimečně osobám, které nemají ve městě trvalé 
bydliště, ale dlouho v něm působily, žily či se narodily. 
Cenu města uděluje, zpravidla dvěma osobám, Zastupitelstvo. Cena města může být ve 
výjimečných a odůvodněných případech udělena In memoriam. 
Odbor dotací, rozvoje města a kultury přijal 8 nominací, které předkládá Zastupitelstvu, viz 
příloha Cena města Hrádek nad Nisou 2017 k výročí dne 28.října - navržení laureáti. 
 
p. starosta – podal protinávrh, aby byli zvoleni místo dvou kandidátů tři. 
 
8/163/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
a) bere na vědomí návrh laureátů k udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou 2017 k 
výročí dne 28. října, 
b) schvaluje volbu tří laureátů, 
c) pověřuje starostu města slavnostním předáním cen u příležitosti oslavy státního 
svátku dne 28. října 2017 v souladu s usnesením č. 11/269/ZM/16 ze dne 14.12.2016.  
 

Poté proběhlo hlasování k navrženým kandidátům, sčítání hlasů a následně k hlasování ke 
třem kandidátům, kteří získali nejvíce hlasů. 
 
8/164/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou 
pro rok 2017 k výročí dne 28. října panu Ing. Milanu Faltusovi za dlouholetou činnost v 
oblasti rozvoje města. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
8/165/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou 
pro rok 2017 k výročí dne 28. října panu Mgr. Václavu Havlovi za dlouholetou činnost v 
oblastech kultury, výchovy a vzdělávání -  oboru speciálního školství. 
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Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
8/166/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou 
pro rok 2017 k výročí dne 28. října paní Mgr. Zdeně Vachkové za dlouholetou činnost v 
oblasti výchovy a vzdělávání, 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 7) 
Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko - Informace o činnosti 
Město Hrádek nad Nisou je zakládající členskou obcí Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko a 
předkládá informace o dění v roce 2017 včetně finančních údajů.  
 
8/167/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí Zápis z IV. jednání Členské schůze 
Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok 2017 konané dne 19.9.2017. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 8) 
Změna rozpočtu 2017 č.8 
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města změnu rozpočtu 2017 č. 8. V jsou v ní doplněny 
všechny známé skutečnosti k 31.10.2017. Na straně příjmů je upravena položka daň z 
hazardních her na základě skutečného plnění, dotace jsou upraveny o volby, průtokové dotace 
pro příspěvkové organizace a další, kde je předpoklad, že do konce roku budou připsány na 
účet města (např. projekt Paměť v krajině Trojzemí, 4 města zachraňují přes hranice apod.). 
Na straně výdajů se upravují výdaje na Rusou vilu, v souladu se schváleným dodatkem 
smlouvy a další výdaje v kapitole dotací v souladu se schválenými smlouvami o dílo.  
 
8/168/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2017 č. 8 ve výši 
8.453.024,18 Kč. Rozpočet města po 8. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový 
objem příjmů částkou 145.285.745,98 Kč, celkový objem výdajů částkou 263.654.193,74 
Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování. 
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Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 9) 
Dodatek smlouvy ke smlouvě o Obhospodařování investičních nástrojů 
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města dodatek ke smlouvě o obhospodařování 
investičních nástrojů. Smlouva byla schválena na jednání zastupitelstva města dne 29.3.2017 
usnesením č. 3/047/ZM/17 a upravuje vztah banky a města při hospodaření s finančním 
majetkem města.  
Dodatek ke smlouvě řeší „jen technickou záležitost“ - upravuje benchmark používaný k 
porovnání výkonnosti portfolia. Původní vzoreček obsahoval dluhopisový index domácích 
státních dluhopisů BCZE13 se splatností 1-3 roky (index Bloombergu). Tento index bohužel 
k 15.10.2017 přestal být zveřejňován. Aby obhospodařovatel finančních prostředků - Česká 
spořitelna, a.s. mohla dále srovnávat výkonnost portfolia s výkonností trhu, je potřeba 
nahradit tento index jiným se stejnými nebo velmi podobnými charakteristikami. Bloomberg 
během letoška zavedl nové indexy, které budou věrně reprezentovat dluhopisové trhy 
(Bloomberg Barclays Series-E - BZECG). 
V dodatku je navržena výměnu indexu BCZE13 za index BZECG1. Oba indexy zahrnují 
české státní dluhopisy se splatností mezi 1 a 3 roky a jejich charakteristiky jsou v podstatě 
stejné.  
 
8/169/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
obhospodařování investičních nástrojů a pověřuje starostu města podpisem dodatku 
smlouvy. 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 10) 
Interpelace zastupitelů 

- bez písemných odpovědí z minulého ZM 
- bez usnesení 

 

 
10.1 Nové interpelace zastupitelů 
Mgr. Poláček – požádal zda by bylo možné v bodě č.6 u navrženého kandidáta na ocenění 
města pana Václava Havla v odůvodnění doplnit, že ocenění je navrženo mimo jiné i za 
dlouhodobou úspěšnou práci ve speciálním školství. 
p. starosta – požádal p. Davidovou z odboru ODK, aby tak učinila. 
 
p. Sklenář – zajímal se, zda jde část cesty ke hřbitovu ve Václavicích, která je v soukromém 
držení směnit tak, aby byla celá města. 
 
Zařazeno do pracovních úkolů. 
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p. Sklenář – dále měl dotaz, zda je nutné předem nechat ve vyhlášce města schválit 
soukromou akci. 
p. starosta – vysvětlil, že soukromé akce se vyhlášky o nočním klidu netýkají, ale pouze akcí 
města. 
 
Odpovězeno na místě. 
 
p. Vinklárek – upozornil na to, že se množí krádeže kol ve městě a požádal, zda by to mohla 
městská policie vzít na vědomí a zvýšit kontroly. 
 
Zařazeno do pracovních úkolů. 
 
(18.16 hod – příchod MUDr. Sekvard) 
 
 
Průběh k bodu 11) 
Písemné informace 
11.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc srpen a září 
11.2 Odpověď z ministerstva financí-Podíl obce na výnosu z hazardních her 
11.3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace-Komunitní centrum v Hrádku n/N 
11.4 Rozbor a vyhodnocení vrtů a čerpadel v objektech města 
11.5 Žádost o dotaci "Dětské univerzita Trojzemí" 
 
p. starosta – podal ke všem písemným informacím podrobné doplnění 
 
8/170/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 12) 
Doplnění programu 
 
12.1 Zápis z jednání FRVU 
Správní rada Fondu rozvoje Václavic a Uhelné (dále jen FRVU), na svém jednání dne 
16.10.2017 projednala: 
1) stav finančních prostředků na účtu FRVU ve výši 3 094 997,44 
2) žádost Odboru OIaSM o uvolnění finančních prostředků z účtu FRVU ve výši 247 812,- 
Kč na financování víceprací projektu "Paměť v krajině Trojzemí Obnova a rekonstrukce kaple 
na Uhelné" (Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. sml. 04/027/17 - Usnesení 16/2017/RM). 
 
8/171/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRVU ze dne 16.10.2017 
2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRVU ke dni 30.9.2017 
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3) schvaluje uvolnění finančních prostředků z účtu FRVU ve výši 247 812,- Kč na 
financování víceprací projektu "Paměť v krajin ě Trojzemí Obnova a rekonstrukce 
kaple Uhelná" 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
12.2 Zápis z jednání finančního výboru 
Dne  23.10.2017 se konal Finanční výbor Zastupitelstva města. 
 
8/172/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 
23.10.2017. 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 

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

1) Zvukový záznam (CD/DVD ROM) z 8. ZM 2017 
2) Soubor usnesení z 8/ZM/2017  
3) Presenční listina z 8/ZM/2017 
 
 

 

6. PODPISY ZÁPISU 

Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Věra Baumgartnerová  dne ………… 
 
 
p. Karel Pokorný         dne ………… 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


