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Zápis z 3. jednání 

ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU  

konaného dne 29. 3. 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 ano 
p. Pavel Farský ne  p. Tomáš Prokop ano 
p. Jaroslav Holata ano  Bc. Martin Půta ne 
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 ne    
     
 
Při zahájení jednání přítomno 17 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. 3) 
Ing. Radek Petr                                             (od projednávaného bodu č. 6) 
MUDr. Radomír Sekvard                             (od projednávaného bodu č. 7.1) 
 
 
p. Iva Červená                                               (od projednávaného bodu č. 12) 
 

  
Omluveni: p. Farský, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Sklenář 

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

 
17:04 hodin 

 Ukončení  
jednání: 

 
18:53 hodin 
 
 

2. SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA 

Pořad jednání Zastupitelstva města byl schválen samostatným usnesením č. 3/039/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 3. 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 2. ZM 2017 
2. Kontrola usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města 2017 
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti  
4. Diskuse občanů 
5. Prezentace – knihovna 
6.  Nabídka na zhodnocení finančních prostředků ČS,a.s. 
7. Majetkoprávní úkony a ostatní 
7.1 Dražba souboru pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
7.2 Odstoupení od Kupní smlouvy na prodej p.p.č. 67/4 v k.ú. Dolní Sedlo 
7.3 Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Sedlo 
7.4 Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně 
7.5 Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků v k.ú. Loučná 
7.6 Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků v k.ú. Hrádek nad Nisou 
7.7 Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
7.8 Podání žádosti o majetkové narovnání – pozemky ŘSD pod cyklostezkou 
7.9 Převod pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou 
7.10 Prodej pozemku p.č. 654/7 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně 
7.11 Nabídka pozemků k odkupu v k.ú. Hrádek nad Nisou 
8. Hospic Liberec – žádost o finanční příspěvek 
9. Plán odpadového hospodářství 
10. Podání žádosti Interreg V-A ČR-P: Kolem kolem Jizerek 
11. Nová vizuální podoba loga města 
12. ZŠ Lidická, Hrádek n/N  - projekt Řemesla v Trojzemí - podání žádosti o dotaci   
13. Vyhláška o nočním klidu – OZV č. 2/2017 
14.  Interpelace zastupitelů 
14.1 Nové interpelace 
15.  Písemné informace 
15.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc únor 
15.2 Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek nad Nisou – Bogatynia  -  vrácení finančních 

prostředků 
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Doplnění materiálů: 
 
K bodu č. 3 Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu 
 
K bodu č. 7 Majetkoprávní operace 

7.9   Převod pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hrádek 
nad Nisou 
7.11  Nabídka pozemků k odkupu v k.ú. Hrádek nad Nisou 

 
p. starosta – v rámci programu přivítal hosty, a to Ing.arch. Ladislav David k bodu č. 5 – 
Prezentace – knihovna a Ing. David Petráček k bodu č. 6 – Nabídka na zhodnocení finančních 
prostředků ČS a.s. 
 
 
3/039/ZM/17 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad 
Nisou v roce 2017  dle aktualizované pozvánky ze dne 29.3.2017 včetně doplnění bodů a 
materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním 
Zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou. 
 
 
Hlasování: pro: 17           zdrželi se: 0                proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.2 Návrhová komise 
3/040/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Ladislava Jurková, p. 
Tomáš Prokop a p. Petr Vinklárek. 
 
Hlasování: pro: 17        zdrželi se: 0          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.3 Ověřovatelé zápisu 
3/041/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Jaromír Mottl a Mgr. 
Jaroslav Poláček. 
 
Hlasování: pro: 17              zdrželi se: 0                          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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1.4 Zapisovatelka 
3/042/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku p. Věru Blažkovou. 
 
 
Hlasování: pro: 17          zdrželi se:0                         proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.5 Zápis z 2. ZM  
3/043/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 2. řádného ZM konaného dne 15. 2. 2017. 
 

  Hlasování: pro: 17                                 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 
 
3/044/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 2. řádného jednání 
Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 15. 2. 2017 včetně přehledu 
plnění usnesení z minulých jednání. 
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
(17.10 hod – příchod MUDr. Pavlová) 
 
Průběh k bodu 3) 
Zpráva starosty a místostarosty o činnosti 
 
Starosta informoval: 

• pracích na Ruské vile 
• o výměně střešní krytina na budově Camelotu 
• o chystaném výběrovém řízení na rekonstrukci ulice Zahradní 
• o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na sídliště, která bohužel v bodování 

nedopadla 
• o chystané rekonstrukci kanalizace a vodovodu na Oldřichovské ul. v režii SVS a.s. 
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• o rekonstrukci Sokolovny, která také bohužel na Ministerstvu školství nedopadla a 
tím, neproběhne ještě druhé kolo výběru. Pokud by ani toto nedopadlo, došlo by 
k rekonstrukci šaten z vlastních zdrojů. 

 

Vzhledem k nepřítomnosti pana místostarosty, byla jeho zpráva odložena na příští jednání 
ZM. 
 
3/045/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a 
místostarosty města za období od 15.2.2017 do 29.3.2017. 
 
Hlasování: pro: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 4) 
Diskuse občanů 

- bez diskuse 
- bez usnesení 

 
 
Průběh k bodu 5) 
Prezentace – knihovna 
Prezentace společnosti Projektový ateliér David, s.r.o. k projektu knihovna Hrádek nad Nisou 
na Horním náměstí. 
 
Prezentaci představil Ing. arch. Ladislav David ze společnosti Projektový ateliér David s.r.o. 
 
K tématu vznikla mezi zastupiteli diskuse např. k sociálnímu zázemí, k navrženému koutku 
pro děti, atd. a dotazy, na které p. David na místě odpověděl. 
 
3/046/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí prezentaci k projektu knihovna Hrádek nad Nisou 
na Horním náměstí společností Projektový ateliér David, s.r.o., Ruprechtická 199/122, 
460 14, Liberec. 
 
Hlasování: pro: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
(17.10 hod – příchod Ing. Petr) 
 
 
Průběh k bodu 6) 
Nabídka zhodnocování finančních prostředků města Hrádek nad Nisou 
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Finanční odbor předložil zastupitelstvu města nabídku na zhodnocení finančních prostředků 
města Hrádek nad Nisou od České spořitelny, a.s., která je přílohou tohoto dokumentu.  
Na jednání zastupitelstva města je přizván Ing. David Petráček, investiční poradce pro 
instituce, který nabídku představí. 
Pokud by město Hrádek nad Nisou zvážilo možnost zhodnocení finančních prostředků, děje 
se tak na základě Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů. Na základě smluvně 
daných mantinelů správce spravuje portfolio a klient nerozhoduje o jednotlivých investicích, 
které převede na základě smlouvy na zvláštní účet. Časový horizont je 1 - 3 roky. 
Forma vztahu je pro klienta variabilní; klient může finanční prostředky průběžně doplňovat, 
částečně vybírat a současně všechna investiční řešení u obhospodařování smluvně zaručují 
15-ti denní likviditu, tedy rychlou dostupnost spravovaných finančních prostředků. 
V rámci nabídky jsou navržené 2 varianty rozložení prostředků: 
a) konzervativní smíšené portfolio - očekávaný střední výnos na základě aktuálních tržních 
podmínek a expertních očekávání činí +1,6% p.a. 
b) růstové portfolio - očekávaný střední výnos na základě aktuálních tržních podmínek a 
expertních očekávání činí při 3letém investičním horizontu +2,5% p.a.. 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit konzervativní smíšené portfolio s 
očekávaným středním výnosem (na základě aktuálních tržních podmínek a expertních 
očekávání činí portfolio +1,6% p.a.). 
V současné době jsou prostředky města úročeny na běžném účtu 0,01% p.a.  
 
Na účtu fondu rozvoje města jsou k datu volné finanční prostředky ve výši 20.392.490,32Kč. 
 
Prezentaci přednesl Ing. David Petráček. 
 
p. starosta – doplnil, že peníze zůstanou stále v České spořitelně, jde jen o to je dostat do 
jiného portfolia, což je při nejkonzervativnějším způsobu 1,6% úroku s tím, že s penězi jde 
stále pracovat. 
Mgr. Poláček – měl dotaz, v čem je tento postup lepší, než kdyby se všechny finanční 
prostředky rozdělily do fondu České spořitelny plus fondy jiných bankovních účtů z důvodu 
minimalizace rizik. 
p. Petráček – vysvětlil, že pokud budou u všech správců stejné strategie, pak lze porovnávat. 
Problémem investic je především minimalizace nákladů, které jsou s těmito produkty spojeny, 
především za zprostředkování. Rozkouskování vložených finančních prostředků nevede 
k velkému efektu. 
Ing. Mottl – zajímal se na dobu uložení peněz, a zda lze popř. dobu prodlužovat. 
p. starosta – odpověděl, že se počítá s dobou na 2 roky. V případě, že bude potřeba je využít 
na nějaký projekt, není problém je přesunout na tyto účely. 
p. Petráček – dodal, že smlouva bude na dobu neurčitou a bez poplatků, neomezuje klienta, co 
se vybírání týče, není třeba vklad tedy limitovat termínem. 
p. starosta- podal protinávrh, a to uložit na toto portfolio částku 15.000.000,--Kč 
 
K tomuto návrhu proběhlo následně hlasování. 
 
3/047/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje, na základě Smlouvy o obhospodařování 
investičních nástrojů, svěření peněžních prostředků bance Česká spořitelna, a.s. (IČ: 
45244782) ve výši 15.000.000,-Kč na konzervativní smíšené portfolio s očekávaným 
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středním výnosem (na základě aktuálních tržních podmínek a expertních očekávání činí 
portfolio +1,6% p.a.) k datu 1.4.2017 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 
 
Hlasování: pro: 17        zdrželi se: 2/ Mgr. Prchlíková, Ing. Petr         proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 7) 
Majetkoprávní operace 
 
(17.51 hod – příchod MUDr. Sekvard)) 
 
7.1 Dražba souboru pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
Pozemek:  
p.č. 1914/2, ostatní plocha, o výměře 427 m2  
p.č. 1926/1, vodní plocha, o výměře 29 116 m2  
p.č. 1926/4, vodní plocha, o výměře 2 691 m2  
p.č. 1941/1, trvalý travní porost, o výměře 3 135 m2  
p.č. 2011/2, ostatní plocha, o výměře 251 m2  
p.č. 2974/8, ostatní plocha, komunikace, o výměře 88 m2  
p.č. 2974/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 86 m2  
vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
Dne 14.3.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena dražební vyhláška o dobrovolné 
elektronické dražbě výše uvedených pozemků. Jedná se o pozemky, které budou draženy dne 
26.4.2017 jako celek, kdy nejnižší podání je stanoveno ve výši 600 000 Kč. Výsledná cena 
nemovité věci byla určena ve výši 900 000 Kč. 
Návrh řešení:  
Rada města navrhla účast na této dražbě po registraci (Doklad o prokázání totožnosti doručí 
Registrovaný dražitel nejpozději 1 hodinu před začátkem dražby) a přihlášení na portálu, dále 
zaplacení dražební jistoty ve výši 60 000 Kč splatné do doby zahájení dražby. Minimální 
příhozy jsou určeny ve výši 10 000 Kč.  
Finanční posouzení:  
Výdej z rozpočtu města bude řešen v rámci rozpočtové změny. 
 
3/048/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) bere na vědomí dražební vyhlášku o dobrovolné elektronické dražbě pozemků p.č. 
1914/2, ostatní plocha, o výměře 427 m2 , p.č. 1926/1, vodní plocha, o výměře 29 116 m2, 
p.č. 1926/4, vodní plocha, o výměře 2 691 m2 , p.č. 1941/1, trvalý travní porost, o výměře 
3 135 m2 , p.č. 2011/2, ostatní plocha, o výměře 251 m2 , p.č. 2974/8, ostatní plocha, 
komunikace, o výměře 88 m2 , p.č. 2974/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 86 m2 
vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. 
2) schvaluje účast na elektronické dražbě pozemků p.č. 1914/2, ostatní plocha, o výměře 
427 m2 , p.č. 1926/1, vodní plocha, o výměře 29 116 m2, p.č. 1926/4, vodní plocha, o 
výměře 2 691 m2 , p.č. 1941/1, trvalý travní porost, o výměře 3 135 m2 , p.č. 2011/2, 
ostatní plocha, o výměře 251 m2 , p.č. 2974/8, ostatní plocha, komunikace, o výměře 88 
m2 , p.č. 2974/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 86 m2 vše v k.ú. Václavice u 
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Hrádku nad Nisou, za účelem jejich získání do majetku města. Pozemky budou draženy 
dne 26.4.2017 a to jako celek, kdy nejnižší podání je stanoveno ve výši 600 000 Kč se 
stanovením dražební jistoty 60 000 Kč, která je splatná do doby zahájení dražby a dále 
výši minimálních příhozů stanovených na 10 000 Kč. 
3) pověřuje Radu města stanovením maximální možné částky, která bude v elektronické 
veřejné dražbě Sp.zn. 015/EX 906/16-50 dne 26.4.2017 nabídnuta za nemovitosti 
uvedené v bodě 1) tohoto usnesení.  
 
 
Hlasování: pro: 18        zdrželi se: 2/ MUDr. Sekvard, p. Horák         proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
7.2 Odstoupení od Kupní smlouvy  na prodej p.p.č. 67/4 v k.ú. D. Sedlo 
Žadatel:   Kysilka Jan, U Lávky 53, Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 67/4, ostatní plocha, o výměře 2 448 m2 v k.ú. Dolní Sedlo 
Zařazení pozemku dle IP: obytná zástavba venkovského typu 
Kupní smlouva byla schválena na základě rozhodnutí Zastupitelstva města ze dne 31.8.2016 
usnesením č. 7/163/ZM/16 a Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě s panem Kysilkou, kterým došlo 
ke změně čl. VII. odst. 2. týkající se úpravy úhrady daně z nabytí nemovitosti ze strany 
prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb. usnesením 
Zastupitelstva města č. 11/256/ZM/16 ze dne 14.12.2016.  
Dne 13.1.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost pana Kysilky o odstoupení 
od schválené Kupní smlouvy z důvodu nevyhovujících podmínek a požaduje vrácení 
zaplacené jistoty ve výši 59 242 Kč. 
Dne 13.2.2017 bylo ze strany pana Kysilky na Město Hrádek nad Nisou doručeno oznámení o 
zamítnutí poskytnutí hypotečního úvěru z důvodu sjednání předkupního práva. Toto oznámení 
je orazítkováno a parafováno zástupcem České spořitelny, a.s., pobočka Praha. Následně bylo 
na Město Hrádek nad Nisou doručeno zamítavé oznámení i z pobočky České spořitelny 
Turnov a také další zamítavé stanovisko MONETA, Money bank a.s. Praha. 
Návrh řešení: 
Rada města navrhuje odstoupit od Kupní smlouvy s panem Kysilkou včetně jejích dodatků, 
již zaplacenou jistotu vrátit a výše uvedený pozemek zařadit do Katalogu pozemků 
nabízených k prodeji. 
Finanční posouzení:  
Neuskutečněný příjem do rozpočtu města. 
 
p. Prokop – doplnil, že bankovní ústavy přitvrzují podmínky úvěru a město hledá cestu, aby 
lidé mohli stavět. 
 
3/049/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje odstoupení pana Kysilky od Kupní smlouvy včetně jejích dodatků k 
pozemku p.č. 67/4, ostatní plocha, o výměře 2 448 m2 v k.ú. Dolní Sedlo. 
2) schvaluje vrácení zaplacené jistoty ve výši 59 242 Kč z důvodu zamítavého stanoviska 
bank při poskytnutí hypotečního úvěru, kdy důvodem je sjednané předkupní právo ve 
prospěch Města Hrádek nad Nisou.  
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Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
7.3 Žádost o bezúplatný převod pozemku  v k.ú. Dolní Sedlo 
Pozemek: p.č. 1/6, ost. plocha, komunikace o výměře 125 m2 v k.ú. Dolní Sedlo 
                 Dne 31.1.2017 bylo na Město Hrádek nad Nisou doručeno vyjádření č.j. 776 k 
možnosti převodu komunikací podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Návrh řešení:  
Odbor OIaSM předložil RM pozemek v k.ú. Dolní Sedlo ve vlastnictví Státního 
pozemkového úřadu, vhodný k podání žádosti o bezúplatný převod na Město Hrádek nad 
Nisou.  Pozemek je užíván jako komunikace. Rada města podání žádosti doporučuje. 
Finanční posouzení: 
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
3/050/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemku  p.č. 1/6, ost. plocha, komunikace o výměře 125 m2 v k.ú. Dolní Sedlo 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: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
7.4 Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně 
Pozemek: p.č. 28/38, ost. plocha, komunikace, o výměře 517 m2  
                 p.č. 28/51, ost. plocha, komunikace, o výměře 34 m2   
                 p.č. 59/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 312 m2   
                 p.č. 502/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 181 m2   
                 p.č. 594/4, ost. plocha, komunikace, o výměře 296 m2   
                 p.č. 599/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 95 m2   
                 p.č. 662, ost. plocha, komunikace, o výměře 360 m2   
vše v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně  
Dne 31.1.2017 bylo na Město Hrádek nad Nisou doručeno vyjádření č.j. 776 k možnosti 
převodu komunikací podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Návrh řešení: 
Odbor OIaSM předložil RM soubor pozemků v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně ve vlastnictví 
Státního pozemkového úřadu, vhodné k podání žádosti o bezúplatný převod na Město Hrádek 
nad Nisou.  Pozemky jsou užívány jako komunikace. Rada města podání žádosti doporučuje. 
Finanční posouzení: 
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
3/051/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 
souboru pozemků p.č. 28/38, ost. plocha, komunikace o výměře 517 m2, p.č. 28/51, ost. 
plocha, komunikace, o výměře 34 m2 , p.č. 59/3, ost. plocha, komunikace o výměře 312 
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m2 , p.č. 502/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 181 m2, p.č. 594/4, ost. plocha, 
komunikace, o výměře 296 m2, p.č. 599/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 95 m2, p.č. 
662, ost. plocha, komunikace, o výměře 360 m2 , vše v k.ú. Dolní Sedlo užívaných jako 
komunikace, které jsou 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: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
7.5 Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Loučná 
Popis: 
Pozemek: 
p.č. 455/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 346 m2 

p.č. 455/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 209 m2 

p.čč. 461, ost. plocha, komunikace, o výměře 577 m2 

p.č. 472, ost. plocha, komunikace, o výměře 257 m2 

p.č. 735/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 318 m2 

p.čč. 737/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 678 m2 

p.č. 739/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 435 m2 

p.č. 743/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 87 m2 

p.č. 821/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 382 m2 

p.č. 821/5, ost. plocha, komunikace, o výměře 86 m2 

p.č. 885/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 969 m2 

p.č. 917, ost. plocha, komunikace, o výměře 987 m2 

p.č. 929, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 189 m2 

p.č. 1029/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 324 m2 

p.č. 1030, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 498 m2 

vše v k.ú. Loučná 
Dne 31.1.2017 bylo na Město Hrádek nad Nisou doručeno vyjádření č.j. 776 k možnosti 
převodu komunikací podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Návrh řešení: 
Odbor OIaSM předložil RM soubor pozemků v k.ú. Loučná ve vlastnictví Státního 
pozemkového úřadu, vhodné k podání žádosti o bezúplatný převod na Město Hrádek nad 
Nisou. Pozemky jsou užívány jako komunikace. Rada města podání žádosti doporučuje. 
Finanční posouzení: 
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
3/052/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 
souboru pozemků p.č. 455/2, ost. plocha, komunikace o výměře 1 346 m2, p.č. 455/3, ost. 
plocha, komunikace, o výměře 1 209 m2 , p.č. 461, ost. plocha, komunikace o výměře 577 
m2, p.č. 472, ost. plocha, komunikace, o výměře 257 m2, p.č. 735/1, ost. plocha, 
komunikace, o výměře 318 m2, p.č. 737/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 678 m2, 
p.č. 739/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 435 m2, p.č. 743/1, ost. plocha, 
komunikace, o výměře 87 m2 , p.č. 821/1, ost. plocha, komunikace o výměře 1 382 m2, 
p.č. 821/5, ost. plocha, komunikace, o výměře 86 m2 , p.č. 885/1, ost. plocha, komunikace 
o výměře 969 m2 , p.č. 917, ost. plocha, komunikace, o výměře 987 m2, p.č. 929, ost. 
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plocha, komunikace, o výměře 1 189 m2, p.č. 1029/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 
324 m2, p.č. 1030, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 498 m2 vše v k.ú. Loučná 
užívaných jako komunikace, které jsou 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: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
7.6 Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Popis:  
Pozemek:  
p.č. 1098/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 671 m2  
p.č. 1505, ost. plocha, komunikace, o výměře 708 m2   
p.čč. 1578, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 031 m2   
p.č. 1605, ost. plocha, komunikace, o výměře 955 m2   
p.č. 1693/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 931 m2   
p.č. 1693/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 30 m2   
vše v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Dne 31.1.2017 bylo na Město Hrádek nad Nisou doručeno vyjádření č.j. 776 k možnosti 
převodu komunikací podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Návrh řešení: 
Odbor OIaSM předložil RM soubor pozemků v k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví Státního 
pozemkového úřadu, vhodné k podání žádosti o bezúplatný převod na Město Hrádek nad 
Nisou.  Pozemky jsou užívány jako komunikace. Rada města podání žádosti doporučuje. 
Finanční posouzení: 
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
3/053/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 
souboru pozemků p.č. 1098/2, ost. plocha, komunikace o výměře 671 m2, p.č. 1505, ost. 
plocha, komunikace, o výměře 708 m2 , p.č. 1578, ost. plocha, komunikace o výměře 1 
031 m2, p.č. 1605, ost. plocha, komunikace, o výměře 955 m2, p.č. 1693/1, ost. plocha, 
komunikace, o výměře 2 931 m2, p.č. 1693/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 30 m2, 
vše v k.ú. Hrádek nad Nisou užívaných jako komunikace, které jsou 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: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
7.7 Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
Popis: 
Pozemek:  
p.č. 104/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 130 m2  
p.č. 278/2, trvalý travní porost, o výměře 26 m2   
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p.čč. 989/6, ost. plocha, komunikace, o výměře 937 m2   

p.č. 1561/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 356 m2   
p.č. 2799, ost. plocha, komunikace, o výměře 350 m2   
p.čč. 2806/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 208 m2   
p.č. 2850/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 671 m2   
p.č. 2859/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 899 m2   
p.č. 2929/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 118 m2   
p.č. 2986, ost. plocha, komunikace, o výměře 239 m2   
p.č. 2989, ost. plocha, komunikace, o výměře 485 m2   
p.č. 2990/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 9 m2   
p.č. 2990/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 16 m2   
p.č. 2990/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 18 m2   
p.č. 3302, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 283 m2   
vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
Dne 31.1.2017 bylo na Město Hrádek nad Nisou doručeno vyjádření č.j. 776 k možnosti 
převodu komunikací podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Návrh řešení: 
Odbor OIaSM předložil RM soubor pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou ve 
vlastnictví Státního pozemkového úřadu, vhodné k podání žádosti o bezúplatný převod na 
Město Hrádek nad Nisou.  Pozemky jsou užívány jako komunikace. Rada města podání 
žádosti doporučuje. 
Finanční posouzení: 
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
3/054/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 
souboru pozemků p.č. 104/2, ost. plocha, komunikace o výměře 130 m2, p.č. 278/2, trvalý 
travní porost, o výměře 26 m2 , p.č. 989/6, ost. plocha, komunikace o výměře 937 m2, 
p.č. 1561/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 356 m2, p.č. 2799, ost. plocha, 
komunikace, o výměře 350 m2, p.č. 2806/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 208 m2, 
p.č. 2850/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 671 m2, p.č. 2859/1, ost. plocha, 
komunikace, o výměře 6 899 m2 , p.č. 2929/2, ost. plocha, komunikace o výměře 1 118 
m2, p.č. 2986, ost. plocha, komunikace, o výměře 239 m2 , p.č. 2989, ost. plocha, 
komunikace o výměře 485 m2 , p.č. 2990/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 9 m2, p.č. 
2990/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 16 m2, p.č. 2990/3, ost. plocha, komunikace, o 
výměře 18 m2, p.č. 3302, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 283 m2 vše v k.ú. 
Václavice u Hrádku nad Nisou užívaných jako komunikace, které jsou 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: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
7.8 Podání žádost o majetkové narovnání – pozemky ŘSD pod cyklostezkou 
Pozemek: p.č. 164/13, ost. plocha, komunikace o výměře 11 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
                 p.č. 164/14, ost. plocha, komunikace o výměře 84 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
                 p.č. 164/15, ost. plocha, komunikace o výměře 513 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou 



  3. ZM – 29. 3. 2017 – zápis 

13 
 

Předmětné pozemky jsou v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 se sídlem 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle, kdy na těchto pozemcích se nachází cyklostezka v 
majetku Města Hrádek nad Nisou. 
Návrh řešení:  
Z důvodu vypořádání majetkoprávních vztahů, odbor OIaSM navrhuje podání žádosti o 
majetkové vypořádání pozemků pod cyklostezkou, které jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, IČO 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle. Rada města 
podání žádosti doporučuje. 
Finanční posouzení: 
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
3/055/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání 
1) Revokuje usnesení č. 6/134/ZM/14 ze dne  
2) schvaluje podání žádosti o majetkové vypořádání pozemků pod cyklostezkou, p.č. 
164/13, ost. plocha, komunikace o výměře 11 m2 , p.č. 164/14, ost. plocha, komunikace o 
výměře 84 m2 a p.č. 164/15, ost. plocha, komunikace o výměře 513 m2 vše v k.ú. Hrádek 
nad Nisou které jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 se 
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle. 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
7.9 Smlouva o převodu pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hrádek n. N. 
Pozemek: p.č. 1543/1, ostatní plocha, o výměře 4 158 m2 a p.č. 1543/2, ostatní plocha, o                     
výměře 10 m2  (pozemek rozdělen dle GP č. 1451-199/2016 ze dne 15.8.2016 )               
                 p.č. 1547 ostatní plocha, o výměře 94 m2 
                 p.č. 1608/3 ostatní plocha - komunikace, o výměře 242 m2  
                 p.č. 1610 ostatní plocha - komunikace, o výměře 976 m2  
                 p.č. 1542/2, orná půda, o výměře cca 452 m2 (pozemek oddělen dle GP č. 1451-
199/2016 ze dne 15.8.2016 z pozemku p.č. 1542) 
                p.č. 1609/6, orná půda, o výměře 7 m2(pozemek oddělen dle GP č. 1451-199/2016 
ze dne 15.8.2016 z pozemku p.č. 1609/3) 
vše v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Vlastníkem všech uvedených pozemků je Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, se 
sídlem Liberecká 76, 46334 Hrádek nad Nisou.  
K výše uvedeným pozemkům byl zajištěn znalecký posudek č. 4402/2016 a znalecký posudek 
č. 4454/2016 za účelem stanovení ceny pro převod pozemků do vlastnictví Města Hrádek nad 
Nisou. 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 25.5.2016 usnesením č. 5/107/ZM/16 schválilo 
podání žádosti o převod výše jmenovaných pozemků. 
Návrh řešení:  
Odbor OIaSM navrhl schválit převod výše uvedených pozemků dle návrhu darovací smlouvy, 
které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou, se sídlem Liberecká 76, 
46334 Hrádek nad Nisou. Rada města doporučuje schválit návrh darovací smlouvy. 
Finanční posouzení: 
Nabývání majetku. 
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3/056/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvu města po projednání schvaluje návrh Darovací smlouvy na převod 
pozemků p.č. 1543/1, ostatní plocha, o výměře 4 158 m2 a p.č. 1543/2, ostatní plocha, o 
výměře 10 m2  (pozemek rozdělen dle GP č. 1451-199/2016 ze dne 15.8.2016 ), p.č. 1547 
ostatní plocha, o výměře 94 m2 , p.č. 1608/3 ostatní plocha - komunikace, o výměře 242 
m2 , p.č. 1610 ostatní plocha - komunikace, o výměře 976 m2, p.č. 1542/2, orná půda, o 
výměře cca 452 m2 (pozemek oddělen dle GP č. 1451-199/2016 ze dne 15.8.2016 z 
pozemku p.č. 1542), p.č. 1609/6, orná půda, o výměře 7 m2(pozemek oddělen dle GP č. 
1451-199/2016 ze dne 15.8.2016 z pozemku p.č. 1609/3) vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, 
které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou, se sídlem 
Liberecká 76, 46334 Hrádek nad Nisou a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.  
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
7.10 Prodej pozemku p.č. 654/7 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně 
Popis: 
Žadatel: Věra a Leo Tóthovi., U Bažin 305, 463 34 Hrádek nad Nisou   
Pozemek: p.č. 654/7, trvalý travní porost, o výměře 147 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně  
Zařazení pozemku dle ÚP: plochy zeleně 
Cena dle IP: 50 Kč bez DPH 
Zveřejnění: 1.11. - 1.12.2016 za cenu 100 Kč/m2 
Zveřejnění: 16.12. - 16.1.2017 za cenu 50 Kč/m2 
O výše uvedený pozemek požádali manželé Tóthovi za účelem zřízení nutného zázemí a 
přístupu k nemovitosti. 
Návrh řešení: 
Rada města doporučila prodej předmětného pozemku manželům Tóthovým za cenu 50 Kč/m2 
dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou. 
Finanční posouzení: 
Příjem do rozpočtu města. 
 
3/057/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání 
1) schvaluje prodej pozemku 654/7, trvalý travní porost, o výměře 147 m2 v k.ú. Dolní 
Suchá u Chotyně za celkovou cenu 7 350 Kč, manželům Leovi a Věře Tóthovým, bytem 
U Bažin 305, 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: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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7.11 Smlouva k odkupu pozemků v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 1068/2, trvalý travní porost, o výměře 76 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
      p.č. 1071, trvalý travní porost, o výměře 109 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
      p.č. 1795/2, orná půda, o výměře 13 998 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou 
      p.č. 1795/3, orná půda, o výměře 13 210 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou  
Zařazení pozemku dle ÚP: pozemky p.č. 1071, p.č. 1795/2 a p.č. 1795/3 se nacházejí v 
plochách zástavby nízkopodlažní městská, pozemek p.č. 1068/2 zasahuje částečně do ploch 
silničních komunikací a částečně do ploch občanské vybavenosti a nevýrobních služeb. 
Pozemky jsou k dnešnímu dni bez dluhů a zástav, do pozemků jsou vložena věcná břemena, 
která jsou v rozsahu vyznačená geometrickými plány, dále se na pozemcích nachází 
vodohospodářská infrastruktura. 
Návrh řešení:  
Odbor OIaSM předložil návrh smlouvy na odkup výše jmenovaných pozemků ve vlastnictví 
paní Bc. Jitky Zlesákové, která tyto pozemky nabídla Městu Hrádek nad Nisou k odkupu za 
cenu 190 Kč/m2 , kdy cena byla schválena na jednání Zastupitelstva města dne 14.12.2016 
usnesením č. 11/252/ZM/16. Rada města doporučuje schválit návrh Kupní smlouvy.  
Finanční posouzení:  
Nákup pozemků. 
 
3/058/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvu města po projednání: 
1) schvaluje návrh Kupní smlouvy na odkup pozemků p.č. 1068/2, trvalý travní porost, o 
výměře 76 m2 , p.č. 1071, trvalý travní porost, o výměře 109 m2, p.č. 1795/2, orná půda, 
o výměře 13 998 m2, p.č. 1795/3, orná půda, o výměře 13 210 m2,  vše v k.ú. Hrádek nad 
Nisou za cenu 190 Kč/m2 t. j. za celkovou kupní cenu 5 204 670 Kč, které jsou ve 
vlastnictví paní Zlesákové Jitky, bytem Perlová 236/13, 460 01 Liberec 2 a pověřuje 
starostu města tuto smlouvu uzavřít. 
2) schvaluje financování odkupu pozemků z FRM v souladu s bodem 1) tohoto usnesení. 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 8) 
Žádost o příspěvek - Hospic sv. Zdislavy Liberec 
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec, zastoupená Ing. Taťánou Janouškovou, ředitelkou 
požádal o příspěvek - žádost v příloze. Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou svým 
usnesením č. 4/80/ZM/14 ze dne 23.5.2014 schválilo poskytovat počínaje rokem 2015 
příspěvek na provozování lůžkového hospice a schválilo přijetí varianty financování 
poměrnou částí podle počtu obyvatel, tj. 5 Kč na 1 obyvatele. Nyní je třeba schválit znění 
darovací smlouvy a poskytovanou částku. Počet obyvatel Hrádku nad Nisou k 1.1.2017 je 
7.585, tedy se jedná o částku  je 37.925,- Kč. Tato částka je alokována v rozpočtu města. Rada 
města doporučila poskytnutí finančního daru schválit. 

 

p. starosta- dodal, že se s p. Šalátovou byli v Hospici podívat a byli velice mile překvapeni, 
jak to v tomto zařízení funguje a vypadá. 
p. Šalátová – doplnila, že i obyvatelé Hrádku N/n v případě potřeby hospic využívají. 
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3/059/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 37.925,- Kč Hospicu 
sv. Zdislavy, o.p.s., IČO 287 00 210, se sídlem Pod Perštýnem 321/0, Liberec IV - Perštýn 
14, zastoupeného Ing. Taťánou Janouškovou, ředitelkou, na podporu provozu hospicové 
péče, schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města podpisem darovací 
smlouvy. 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 9) 
Plán odpadového hospodářství města Hrádek n.N. 
Popis problému: 
Dne 22.12.2014 vláda ČR schválila nový Plán odpadového hospodářství (POH ČR) pro 
období 2015 - 2024. Plán odpadového hospodářství v souladu se zákonem o odpadech 
zpracovávají města, která produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 
1000 t ostatního odpadu.  
Platnost plánu je 5 let od data schválení plánu zastupitelstvem.  
Jedná se o strategický dokument v oblasti plánování v odpadovém hospodářství města. Plnění 
závazné části plánu podléhá každoročnímu vyhodnocování.  
Návrh řešení, zdůvodnění 
Odbor investic a správy majetku předložil "Plán odpadového hospodářství města Hrádek nad 
Nisou", který by zpracován firmou ISES, s.r.o., IČ: 64583988, sídlo: M.J. Lermontova 25, 
160 00, Praha 6 v souladu s ustanovením § 44 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a  v 
souladu s písemným vyjádřením Krajského úřadu Libereckého kraje, který se k POH vyjádřil 
bez připomínek.  
Finanční posouzení: 
Bez finančního dopadu do rozpočtu města, náklady na vypracování POH zahrnuty v rozpočtu 
2017. 
 
3/060/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Plán odpadového hospodářství města 
Hrádek nad Nisou, který zpracovala společnost ISES, s.r.o., IČ 64583988, IČ: 64583988, 
sídlo: M.J. Lermontova 25, 160 00, Praha 6 . 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 10) 
Podání žádosti: Interreg V-A ČR-P: Kolem kolem Jizerek 
V programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko je připraven 
projekt pod názvem Kolem kolem Jizerek. Lead partnerem je Euroregion Nisa. 
Projekt za projektového partnera Hrádek nad Nisou řeší rekonstrukci a doplnění povrchu na 
komunikacích, které následně propojí stávající systém značených cyklotras: páteřní cyklotrasu 
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Odra-Nisa v úseku Dolní Suchá - Chotyně a tzv. Pašeráckou cyklotrasu. V rámci projektu 
dojde k vytvoření jednoho odpočívadla pro cyklisty a umístění dvou informačních panelů na 
trase cyklostezky (informace budou uvedeny v češtině, polštině, němčině). 
celková náklady projektu: 129,820,32Eur (cca 3.245.508Kč) 
výše spolufinancování (10%): 12.982,03Eur (cca 324.551Kč) 
Termín realizace: 1/2018, 36 měsíců 
Předpokládaný termín podání žádosti: 4-5/2017 
 
3/061/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
a) schvaluje podání projektové žádosti Kolem kolem Jizerek v programu přeshraniční 
spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko v celkové výši nákladů na akci 
129.820,32Eur; 
b) schvaluje zajištění spolufinancování projektu ve výši 10% z uznatelných nákladů; 
c) schvaluje Dohoda o spolupráci partnerů (CZ a PL). 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 11) 
Nová vizuální podoba loga města 
Odbor dotací, rozvoje města a kultury a pracovní skupina v rámci PR připravil ve spolupráci s 
grafikem Ondrou Horáčkem návrh velkého zjednodušeného znaku, 4 malých log města 
Hrádku nad Nisou v barevných variantách pro hlasování v orgánech města a ikonografii. 
Rada města vzala na vědomí u. č. 3/088/RM/17 prezentaci záměru města vytvořit vizuální 
identitu města. Prvky na zjednodušeném velkém znaku i malém logu města vychází ze 
současného oficiálně používaného znaku. Obsahují v sobě prvky s historickým kontextem. 
a) Velký zjednodušený znak - bude umisťován na oficiálních dokumentech, např. na 
hlavičkových papírech, větších propagačních předmětech, při pořádání kulturních akcí aj. 
b) Malé logo -  bude primárně využíváno na drobných propagačních materiálech města 
(propisky, tužky aj.), kde by bylo umístění velkého znaku problematické, resp. nemožné. Pro 
zastupitele byl připraven hlasovací lístek se 4 modifikovanými variantami malého loga.  
c) Ikonografie - jednotlivé ikony představují charakteristické oblasti pro propagaci města vůči 
veřejnosti. Umisťovány budou jako ikony pro lepší orientaci na webu, jako rozdělovníky, 
podkapitoly nebo pro ilustraci propagačních materiálů. Jednotlivé ikony bude možné používat 
s kruhovým podkladem nebo bez něj. 
Výše uvedené prvky budou součástí nové vizuální identity města. Výstupem bude ucelený 
grafický manuál, jenž bude předložen Zastupitelstvu města ke schválení. Grafický manuál 
bude stanovovat přesné formy použití jednotlivých prvků v konkrétních případech. 
16.2.2017 byl na webu města zveřejněn hlasovací lístek. Veřejnost 41% preferovala logo č. 1, 
na druhém místě se s 31,5% umístilo logo č. 4, loga č. 2 a 3 získala pouhých 10,2 a 17,3%. 
Celkově v anketě hlasovalo 502 osob. 
 
Na samotném jednání Zastupitelstva města proběhlo hlasování na anketní lístky, které byly 
následně sečteny a zvolená vítězná varianta loga pod č.1 uvedena v usnesení. 
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p. starosta – vysvětlil rozdíl mezi logem a znakem města, kdy logo je zjednodušená varianta 
znaku města, který zůstává v nezměněné podobě. 
 
3/062/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
a) bere na vědomí záměr města vytvořit novou vizuální identitu Města Hrádku nad 
Nisou; 
b) bere na vědomí hlasování veřejnosti k nové podobě zjednodušeného znaku; 
c) schvaluje návrh velkého zjednodušeného znaku Města Hrádku nad Nisou blíže 
specifikovaného v příloze důvodové zprávy; 
d) schvaluje návrh malého loga Města Hrádku nad Nisou uvedeného pod hlasovacím 
číslem 1 a blíže specifikovaného v příloze důvodové zprávy; 
e) schvaluje návrh ikonografie specifikované v příloze důvodové zprávy; 
f) pověřuje odbor ODK zajištěním dopracování grafického manuálu v souladu s tímto 
usnesením, které bude následně schvalováno v Zastupitelstvu města Hrádku nad Nisou. 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
(17.27 hod – odchod p. Červená) 
 
 
Průběh k bodu 12) 
Město bylo osloveno, ředitelem ZŠ Lidická, Mgr. J. Poláčkem, s žádostí o schválení podání 
žádosti o dotaci do operačního programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a 
Svobodným státem Sasko 2014 - 2020 v prioritní ose Investice do vzdělávání, odborné 
přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení, na projekt 
Řemesla v Trojzemí.  
Projekt řeší pokračující spolupráci partnerských škol svazku Schkola. Tématem spolupráce je 
věda a technika - připomenutí tradičních řemesel a vybudování modelových pracovišť, která 
budou sloužit jako vzor pro ostatní školská zařízení v Euroregionu Nisa.  
Projekt je zaměřený na tyto tematické celky - milníky:  
1. Vytvoření technických podmínek  
2. Setkávání partnerských škol  
3. Pobyty, tábory a exkurze  
4. Nové vzdělávací programy  
5. Komunikace týmu  
Projekt počítá s realizací od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020.  
Podání žádosti o dotaci: 31.3.2017  
Předpokládaný celkový rozpočet:  
Celkové náklady: 195 513,8 EUR  
Vlastní podíl žadatele: 10% z celkových nákladů - 19 591,38 EUR (528 967,26 Kč při kurzu 
27 Kč/1EUR).  
Spolufinancování projektu:  
Město zajistí spolufinancování projektu, ve výši 10% z celkových nákladů, z kapitoly 
rozpočtu Příspěvkové organizace - rezerva  
Vlastní podíl žadatele v jednotlivých letech realizace:  
r.2017 - 56 000 Kč  
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r.2018 – 178 389 Kč  
r.2019 – 157 545 Kč  
r.2020 – 137 025 Kč  
Předfinancování projektu:  
Město zajistí předfinancování projektu v půlročních etapách, za předpokladu alokování 
příslušné částky v rozpočtu Města. Žadatel po půlročním období realizace projektu předloží 
přehled výdajů ke schválení poskytovateli dotace a po obdržení dotace budou finanční 
prostředky vráceny Městu. 
 
3/063/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
a) bere na vědomí předložený projektový záměr, rozpočet, návrh předfinancování a 
financování projektu a podání žádosti o dotaci projektu Základní školy Lidická, Školní 
ul. 325, Hrádek n/N, pod názvem Řemesla v Trojzemí, do operačního programu 
Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 
2020,  
b) schvaluje projektový záměr a podání žádosti o dotaci projektu Základní školy 
Lidická, Školní ul. 325, Hrádek n/N pod, názvem Řemesla v Trojzemí, do operačního 
programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 
2014 - 2020, v souladu s přílohou důvodové zprávy, 
c) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování projektu Řemesla v Trojzemí 
ze strany Města Hrádek n/N, v souladu s přílohou důvodové zprávy a ukládá odboru 
ODK v součinnosti s odborem FO zajistit předložení změny rozpočtu pro rok 2017. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 13) 
OZV - obecně závazná vyhláška č. 2/2017 - o nočním klidu 
Popis problému: 
Město vydalo v roce 2016 vyhlášku o nočním klidu, která prošla kontrolou ministerstva vnitra 
(MVČR) a byla shledána v rozporu se zákonem. Následně bylo s kontrolním orgánem 
domluveno, že změna vyhlášky bude provedena v prvním čtvrtletí 2017. 
Kontrolou MVČR bylo zdůrazněno, že dle nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/16 „Z ustanovení 
věty druhé §47 odst. 3 zákona o přestupcích vyplývá, že veřejný zájem, jakým je nerušený 
odpočinek v noční době, má být zájmem na udržení místních tradic a na upevňování 
mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen toliko ve výjimečných případech. 
Dále pak je uvedeno, že přezkum se týká zákonnosti vymezení výjimečných případů, a to 
zejména uvedených v Čl. 3 odst. 2 písm. k), písm. l) a písm. m) OZV č. 1/2016, které jsou 
vymezeny následovně: „Doba nočního klidu se vymezuje od 0:00 hodin do 6:00 hodin, a to 
v následujících případech: 
k) v době konání těchto tradičních akcí: Kulturní akce – Kinematograf Bratří Čadíků, která se 
koná v posledním týdnu v srpnu a prvním týdnu v září; 
l) v průběhu měsíce května, června a září, vždy v noci ze soboty na neděli; 
m) v průběhu měsíce července a srpna, vždy v noci z pátku na sobotu a v noci 
ze soboty na neděli.“. 
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Po dodání stanoviska města, došlo k vyhodnocení, resp. k právnímu rozboru vyhlášky (viz 
příloha) a na straně 5. tohoto rozboru je shrnutí, které doporučuje vypustit ustanovení l) a m) 
vyhlášky 1/2016 
Návrh řešení, zdůvodnění: 
Návrhem je vypuštění těchto písmen ve vyhlášce, resp. dojde k nahrazení akcemi, konkrétněji 
a jasněji vymezenými. 
Změna vyhlášky je nutná v souladu s přijatým novým zákonem o přestupcích, který bude 
platit od července 2017 a původně přijatá reagovala taktéž na současný stav podle 
přestupkového zákona. 
Touto vyhláškou se neruší ohlašovací povinnost pro veřejně přístupné akce podle OZV č. 
2/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték k zajištění veřejného pořádku. 
Touto vyhláškou nedochází k povinnosti hlásit zahradní domácí oslavy, ale je potřebné při 
těchto akcích dodržet ustanovení o nočním klidu. 
Předložená OZV je dokumentem, který bude znovu kontrolován kontrolním orgánem. 
 
p. starosta – vyjádřil k tomuto bodu svůj nesouhlas s postupem Ministerstva vnitra, neboť má 
pocit, že to městu bere právo na identitu, na vlastní samosprávu. Pokud už město nemůže 
samo vyhodnotit jaké akce a v jaký čas chce podpořit a umožnit je, považuje to osobně za 
nesmyslné, nicméně vyhláška je platná, schválená v poslanecké sněmovně. 
 
Následně vznikla mezi zastupiteli diskuse, kde vyjádřili své názory na toto téma. 
 
p. tajemník – zodpověděl na dotazy zastupitelů. 
 
3/064/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku 
Města Hrádek nad Nisou č. 2/2017 o nočním klidu. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 14) 
Interpelace zastupitelů 

- bez interpelací 
- bez usnesení 

 
 
Průběh k bodu 15) 
Písemné informace 
15.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc únor  
15.2 Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n/N-Bogatynia-vrácení finančních prostředků 
 
p. starosta – podrobně podal informaci k bodu č. 15.2, vrácení finančních prostředků-dotace. 
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3/065/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
p. tajemník – za nepřítomného p. místostarostu, závěrem informoval zastupitele o kulturních 
akcích ve městě 
 

 
 
3. zasedání ZM bylo ukončeno v 18.53 hod 

 
5. PŘÍLOHY ZÁPISU 

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

 

6. PODPISY ZÁPISU 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Ing. Jaromír Mottl  dne ………… 
 
 
Mgr. Jaroslav Poláček        dne ………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


