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Zápis z 6. jednání 

ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU  

konaného dne 28. 6. 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 
ne 

pí. Iva Červená ano   Mgr. Jaroslav Poláček ne 
p. Petr Dlouhý ano  Mgr. Hana Prchlíková ne 
p. Pavel Farský ano  p. Tomáš Prokop ano 
p. Jaroslav Holata ano  Bc. Martin Půta ne 
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 

ne 
ne 

p. Petr Kudláček 
Ing. Jaromír Mottl 

ne 
ano 

 ThMgr. Hedvika 
Zimmermannová 

ano 

MUDr. Ivana Pavlová ne    
Ing. Radek Petr ano    
     
 
Při zahájení jednání přítomno 14 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) 
p. Milan Slezák                                             (od projednávaného bodu č. 3) 
MUDr. Ivana Pavlová                                   (od projednávaného bodu č. 5.1) 
p. Karel Pokorný                                           (od projednávaného bodu č. 5.2) 
Mgr. Jaroslav Poláček                                   (od projednávaného bodu č. 5.7) 
p. Petr Vinklárek                                           (od projednávaného bodu č. 7) 
Mudr. Radomír Sekvard                                (od projednávaného bodu č. 10) 
 
 
 
--- 

  
Omluveni: p. Václav Krejčík, p. Petr Kudláček, Mgr. Hana Prchlíková  p. Martin Půta 

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

 
17:02 hodin 

 Ukončení  
jednání: 

 
17:57 hodin 
 
 

 

2. SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA 

Pořad jednání Zastupitelstva města byl schválen samostatným usnesením č. 6/112/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 6. 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 5. ZM 2017 
2. Kontrola usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města  
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti  
4. Diskuse občanů 
5. Majetkoprávní úkony a ostatní 
5.1 Prodej části pozemku p.č. 41/8 v k.ú. Donín u HnN  
5.2 Prodej pozemku p.č. 41/7 v k.ú. Donín u HnN 
5.3 Prodej části pozemků p.č. 353/1, p.č. 545/1 a p.č. 545/2  vše v k.ú. Loučná 
5.4 Prodej části pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
5.5 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 139/1, p.č. 139/3 a p.č. 139/4 v k.ú. Donín 

u Hrádku nN 
5.6 Dodatek ke Kupní smlouvě č. 02/012/15 
5.7 Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 1784/4 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
6. Závěrečný účet města za rok 2016 a řádná účetní závěrka za rok 2016 
7. Změna rozpočtu 2017 č. 6 
8. Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace -  "Hrádek nad Nisou, mobilita - 

Kulturní d ům, odstranění bariér"  
9.  Interpelace zastupitelů 
9.1 Nové interpelace 
10.  Písemné informace 
10.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc květen 
10.2 "Snížení energetické náročnosti staré části budovy ZŠ T.G.M"  - vrácení finančních 

prostředků 
10.3 „Výstava k 730.výročí od první písemné zmínky o Hrádku nad  Nisou" – přijetí dotace     
10.4 Pojištění odpovědnosti zastupitelů     
10.5 Podání žádosti o dotaci „Co si vyzkouším, tomu rozumím“-ZŠ Lidická 
10.6 Zpráva o výsledku dražby souboru pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 
11. Doplnění programu 
11.1 Dohoda o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory 
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Doplnění materiálů: 
K bodu č. 3 Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu 
 
Nové body: 
Žádost o zařazení na program jednání 
K bodu č.5  Majetkoprávní operace 
   5.8 Změna v kupní smlouvě č. 02/007/17 
K bodu č.11  Doplnění programu 
   11.2 Zápis z jednání Finančního výboru 
   11.3 Návratná finanční výpomoc – ZŠ Lidická 
 
p. starosta – navrhl předřadit bod 11.1 před bod č.9 
 
6/112/ZM/17 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad 
Nisou v roce 2017  dle aktualizované pozvánky ze dne 28.6.2017 včetně doplnění bodů a 
materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním 
Zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou. 
 
 
Hlasování: pro: 14           zdrželi se: 0                proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.2 Návrhová komise 
6/113/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Věra Baumgartnerová, p. 
Jaroslav Holata a Ing. Jaromír Mottl. 
 
Hlasování: pro: 14        zdrželi se: 0          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.3 Ověřovatelé zápisu 
6/114/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Ladislava Jurková a 
ThMgr. Hedvika Zimmermannová. 
 
Hlasování: pro: 14              zdrželi se: 0                          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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1.4 Zapisovatelka 
6/115/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku p. Věru Blažkovou. 
 
 
Hlasování: pro: 14          zdrželi se:0                         proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.5 Zápis z 5. ZM  
6/116/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 5. řádného ZM konaného dne 28. 6. 2017 

  
  Hlasování: pro: 14                                 zdrželi se:  0                                proti: 0 

 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 2) 
Kontrola usnesení z 5. řádného Zastupitelstva města v roce 2017 
- předložil p. Timulák – tajemník MÚ 
- předloženo v písemné podobě zprávy o plnění usnesení 
 
6/117/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 5. řádného jednání 
Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 28.6. 2017 včetně přehledu plnění 
usnesení z minulých jednání. 
 
Hlasování: pro: 14         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 3) 
Zpráva starosty a místostarosty o činnosti 
 
(17.08 hod – příchod p. Horák) 
 
Místostarosta hovořil:  

• o vysoutěžení dodavatele studie odtokových poměrů na Lužické Nise  
• o přípravě žádostí na dotace školkových zahrad 

 
Starosta informoval: 

• že město získalo dotaci na Šubertovu vilu, rekonstrukce začne v příštím roce 
• o novém hasičském autě, které bude slavnostně předáno na hrádeckých slavnostech 
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• nových podlahách na ZŠ Loučná 
• o přestavbě o opravě elektroinstalace na MÚ 
• poděkoval pořadatelům Hrádeckého rockového léta 

 
(17.11 hod – příchod p. Slezák) 
 
6/118/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a 
místostarosty města za období od 31.5.2017 do 28.6 2017. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 4) 
Diskuse občanů 

- bez diskuse 
- bez usnesení 

 
(17.16 hod – příchod MUDr. Pavlová) 
 
 
Průběh k bodu 5) 
Majetkoprávní operace 
5.1Prodej části pozemku p.č. 41/8 v k.ú. Donín u HnN 
Žadatel: Šrajer Ladislav, Donínská 265, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 41/8, ostatní plocha, o výměře 23 m2 z celkové výměry 367 m2 (pozemek 
oddělen z pozemku p.č. 41/1 dle geometrického plánu č. 560-46/2017 ze dne 31.3.2017) v 
k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou 
Zařazení pozemku dle ÚP: jiná hospodářská zeleň 
Cena dle IP: 65 Kč/m2 
Cena dle ZP: 35 Kč/m2 
Zveřejnění: 13.4. - 16.5.2016 formou přímého prodeje za cenu 50 Kč/m2 + náklady na 
vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku - doručena námitka pana Šrajera   
Zveřejnění: 21.4. - 22.5.2017 formou přímého prodeje za cenu 50 Kč/m2 + 2747 Kč (poměrné 
náklady na vypracování geometrického plánu) 
Zveřejněno bylo za cenu, která vyplynula ze společného jednání dne 4.5.2016, která je vyšší 
než cena dle znaleckého posudku a kterou akceptovali všichni zúčastnění. Protože Město 
Hrádek nad Nisou neprodává pozemky pod cenou znaleckého posudku, Radou města bylo 
schváleno zveřejnění formou přímého prodeje s tím, že pozemek je nutným zázemím k 
nemovitosti a nebylo v rámci zveřejnění žádných námitek, Rada města doporučuje schválit 
prodej za cenu schválenou uvedenou ve zveřejnění panu Šrajerovi.  
Návrh řešení: 
Rada města prodej předmětného pozemku doporučuje. 
Finanční posouzení: 
Příjem z prodeje pozemku do rozpočtu města. 
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6/119/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 41/8, ostatní plocha, o výměře 23 m2 z celkové výměry 
367 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 41/1 dle geometrického plánu č. 560-46/2017 
ze dne 31.3.2017) v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 + 2747 Kč 
(poměrné náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou cenu 3 897 Kč, 
panu Ladislavu Šrajerovi, bytem Donínská 265, 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: 17         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.2 Prodej pozemku p.č. 41/7 v k.ú. Donín u HnN 
Žadatel: Uhl Pavel, Donínská 219, 463 34  Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 41/7, ostatní plocha, o výměře 124 m2 z celkové výměry 367 m2 (pozemek 
oddělen z pozemku p.č. 41/1 dle geometrického plánu č. 560-46/2017 ze dne 31.3.2017) v 
k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou 
Zařazení pozemku dle ÚP: jiná hospodářská zeleň 
Cena dle IP: 65 Kč/m2 
Cena dle ZP: 35 Kč/m2 
Zveřejnění: 13.4. - 16.5.2016 formou přímého prodeje za cenu 50 Kč/m2 + náklady na 
vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku- doručena námitka pana Šrajera   
Zveřejnění: 21.4. - 22.5.2017 formou přímého prodeje za cenu 50 Kč/m2 + 2748 Kč (poměrné 
náklady na vypracování geometrického plánu) 
Zveřejněno bylo za cenu, která vyplynula ze společného jednání dne 4.5.2016, která je vyšší 
než cena dle znaleckého posudku a kterou akceptovali všichni zúčastnění. Protože Město 
Hrádek nad Nisou neprodává pozemky pod cenou znaleckého posudku, Radou města bylo 
schváleno zveřejnění formou přímého prodeje s tím, že pozemek je nutným zázemím k 
nemovitosti a nebylo v rámci zveřejnění žádných námitek, Rada města doporučuje schválit 
prodej za cenu schválenou uvedenou ve zveřejnění panu Šrajerovi.  
Návrh řešení: 
Rada města prodej předmětného pozemku doporučuje. 
Finanční posouzení: 
Příjem z prodeje pozemku do rozpočtu města. 
 
(17.19 hod – příchod p. Pokorný) 
 
6/120/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 41/7, ostatní plocha, o výměře 124 m2 z celkové 
výměry 367 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 41/1 dle geometrického plánu č. 560-
46/2017 ze dne 31.3.2017) v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 + 2748 
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Kč (poměrné náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou cenu 8 948 
Kč, panu Pavlovi Uhlovi, bytem Donínská 219, 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: 17     zdrželi se: 1 (p. Pokorný)     proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.3 Prodej části pozemků p.č. 353/1, p.č. 545/1 a p.č. 545/2  vše v k.ú. Loučná 
Žadatel: Štokovi Petr a Kateřina, U Koruny 329, 463 34  Hrádek nad Nisou 
Pozemek:  
p.č. 353/11, trvalý travní porost, o výměře 10 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 353/1 
geometrickým plánem č. 487-27/2017 ze dne 28.2.2017) 
p.č. 545/3, ostatní plocha, o výměře 41 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 545/1 
geometrickým plánem č. 487-27/2017 ze dne 28.2.2017)  
p.č. 545/4, ostatní plocha, o výměře 10 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 545/2 
geometrickým plánem č. 487-27/2017 ze dne 28.2.2017) 
vše v k.ú. Loučná 
Zařazení pozemku dle ÚP: obytná zástavba nízkopodlažní městská 
Cena dle IP: 300 Kč/m2 bez DPH 
Zveřejnění: 21.4. - 22.5.2017 
Dne 15.12.2016 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost manželů Štokových o 
prodej výše uvedených pozemků. 
Pozemek p.č. 353/1 byl převeden od Státního pozemkového úřadu a vztahují se na něj 
omezení týkající se prodeje.  
Návrh řešení: 
Rada města prodej předmětného pozemku doporučuje s tím, že pozemek p.č. 353/11 je určen 
výhradně k realizaci zeleně.   
Finanční posouzení: 
Příjem z prodeje pozemku do rozpočtu města. 
 
6/121/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 353/11, trvalý travní porost, o výměře 10 m2 (pozemek 
oddělen z pozemku p.č. 353/1 geometrickým plánem č. 487-27/2017 ze dne 28.2.2017), 
pozemku p.č. 545/3, ostatní plocha, o výměře 41 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 
545/1 geometrickým plánem č. 487-27/2017 ze dne 28.2.2017) a pozemku p.č. 545/4, 
ostatní plocha, o výměře 10 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 545/2 geometrickým 
plánem č. 487-27/2017 ze dne 28.2.2017) vše v k.ú. Loučná, za cenu 300 Kč/m2 bez DPH 
+ 5 543 Kč (náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou cenu 23 843 
Kč, manželům Kateřině a Petrovi Štokovým, bytem U Koruny 329, 463 34  Hrádek nad 
Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění 



  6. ZM – 28. 6. 2017 – zápis 

8 
 

změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s 
tím, že se pozemek 353/11 je určen výhradně k realizaci zeleně.  
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 Prodej části pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Žadatel: Svatoš Roman, Lékárnická 108, 463 34  Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 46/5, ostatní plocha, o výměře 143 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 46/1 
geometrickým plánem č. 1480-26/2017 ze dne 16.3.2017) v k.ú. Hrádek nad Nisou, pozemek 
v památkové zóně 
Zařazení pozemku dle ÚP: smíšená zástavba centrální 
Cena dle IP: 484 Kč/m2 s DPH 
Zveřejnění: 21.4. - 22.5.2017 
Dne 26.5.2016 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost č.j. 3523 pana Svatoše o 
prodej části pozemku p.č. 46/1, ostatní plocha, o výměře cca 92 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
za účelem rozšíření stávajícího pozemku.  
Na základě zveřejnění bylo odboru OIaSM doručeno souhlasné stanovisko žadatele k 
podmínkám uvedeným ve zveřejnění. 
Návrh řešení: 
Rada města prodej předmětného pozemku doporučuje. 
Finanční posouzení: 
Příjem z prodeje pozemku do rozpočtu města. 
 
6/122/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 46/5, ostatní plocha, o výměře 143 m2 (pozemek 
oddělen z pozemku p.č. 46/1 geometrickým plánem č. 1480-26/2017 ze dne 16.3.2017) v 
k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH + 5 495 Kč (náklady na vypracování 
geometrického plánu), tj. za celkovou cenu 74 707 Kč, panu Romanu Svatošovi, bytem 
Lékárnická 108, 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 se uvedený pozemek nachází v 
památkové zóně. 
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 
 
 
5.5 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 139/1, p.č. 139/3 a p.č. 139/4 v k.ú. Donín u 
Hrádku nN 
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Žadatel: Hampl Petr, Rynoltická 281, 463 34  Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 139/1, zahrada, o výměře 860 m2 
      p.č. 139/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2 (pozemek oddělen z 
pozemku p.č. 139/1 geometrickým plánem č. 522-64/2015 ze dne 2.9.2015)  
     p.č. 139/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2 (pozemek oddělen z 
pozemku p.č. 139/1 geometrickým plánem č. 522-64/2015 ze dne 2.9.2015)  
vše v k.ú Donín u Hrádku nad Nisou 
Popis problému: 
Dne 19.5.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost o zrušení předkupního práva 
k  pozemkům p.č. 139/1, zahrada, o výměře 860 m2, p.č. 139/3, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 120 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 139/1 geometrickým plánem č. 522-
64/2015 ze dne 2.9.2015) a p.č. 139/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2 (pozemek 
oddělen z pozemku p.č. 139/1 geometrickým plánem č. 522-64/2015 ze dne 2.9.2015) vše v 
k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. 
 Předkupní právo na pozemky vzniklo na základě Kupní smlouvy č. 02/025/09 ze dne 
3.12.2008 a je zapsáno na LV č. 1399 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. OSŽP-
3591/2017-NOM  ze dne 17.5.2017. 
Na základě smlouvy o rozšíření SJM č. NZ 545/2014 ze dne 19.7.2014 se spolumajitelem 
stala paní Ilona Hamplová a proto návrh na vklad  do katastru nemovitostí o výmaz 
předkupního práva bude veden ve prospěch obou vlastníků pozemků.  
Návrh řešení: 
Rada města doporučila vzdání se předkupního práva V-657/2009-505 k předmětným 
nemovitostem v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. 
Finanční posouzení:  
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
6/123/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k 
pozemkům p.č. 139/1, zahrada, o výměře 860 m2, p.č. 139/3, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 120 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 139/1 geometrickým plánem č. 522-
64/2015 ze dne 2.9.2015) a p.č. 139/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2 
(pozemek oddělen z pozemku p.č. 139/1 geometrickým plánem č. 522-64/2015 ze dne 
2.9.2015) vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. 
 
Hlasování: pro: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.6 Dodatek ke Kupní smlouvě č. 02/012/15 
Žadatel: Kosková Marie, Lipová 340, 463 34  Hrádek nad Nisou 
    Bečková Petra, Na Hrázi 207, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: část p.č. 608, zahrada, o výměře 50 m2 z celkových 301 m2 v k.ú. Hrádek nN 
Zařazení dle ÚP: plochy smíšené zástavby centrální 
Dne 20.1.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost paní Koskové o  přechod 
práv k části pozemku p.č. 608, zahrada, o výměře 50 m2 z celkových 301 m2 v k.ú. Hrádek 
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nad Nisou z důvodu prodeje bytové jednotky. Prodej pozemku, jako zázemí k bytovému 
domu č.p. 290, byl schválen Zastupitelstvem města ve splátkovém režimu dne 17.12.2014 
usnesením č. 10/254/ZM/14.    
V souvislosti s prodejem bytové jednotky byla dne 2.3.2017 na Město Hrádek nad Nisou 
doručena žádost č.j. 1656 paní Petry Bečkové, která bytovou jednotku v domě č.p. 290 
koupila od paní Koskové, na přechod práv k části pozemku p.č. 608, zahrada, o výměře 50 
m2.  
Návrh řešení: 
Rada města doporučuje schválit Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 02/012/15, kterým dojde k 
přechodu práv v souvislosti se změnou subjektu ve smlouvě. 
Finanční posouzení:  
Bez finančního dopadu do rozpočtu Města. 
 
6/124/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání 
1) schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/012/15, kterým dojde k přechodu práv 
v souvislosti se změnou subjektu ve smlouvě. 
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: 18         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
(17.23 hod – příchod Mgr.Poláček) 
 
 
5.7 Žádost o 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.  
Návrh řešení: 
Vzhledem k tomu, že Správa železniční dopravní cesty je státní organizace a má právo v 
současné době uvedený pozemek bezúplatně převést na Město Hrádek nad Nisou, Rada města 
doporučuje Zastupitelstvu města schválit nové podání žádosti o bezúplatný převod výše 
uvedeného pozemku. V roce 2014, kdy byla podána žádost o odkup pozemku nebyl ještě 
bezúplatný převod ze strany SŽDC možný. 
Finanční posouzení:  
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Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
6/125/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) revokuje usnesení Zastupitelstva města č. 4/75/ZM/14 ze dne 23.4.2014 
2) schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 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: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.8 Změna v Kupní smlouvě č. 02/7/2017 
Kupní smlouva uzavřená dne 3.5.2017 s panem Jakubem Jurkem, bytem Žitavská 204, 463 34 
Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 67/4, ostatní plocha, o výměře 2 448 m2 v k.ú. Dolní Sedlo 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 19.4.2017 usnesením č. 4/073/ZM/17 schválilo 
prodej pozemku p.č. 67/4, ostatní plocha, o výměře 2 448 m2 v k.ú. Dolní Sedlo, za celkovou 
kupní cenu 592 416 Kč s DPH panu Jakubovi Jurkovi, bytem Žitavská 204, 463 34  Hrádek 
nad Nisou, a to za účelem výstavby rodinného domu s tím, že k pozemku je zřízeno předkupní 
právo ve prospěch Města Hrádek nad Nisou. 
Dne 27.6.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost finanční poradkyně pana 
Jurka o Dodatek k uzavřené Kupní smlouvě č. 02/7/2017 s tím, že pan Jurek uhradil jistotu 
započitatelnou na kupní cenu výše uvedeného  pozemku v hotovosti a doplatek kupní ceny 
uhradí z hypotečního úvěru a že Město souhlasí s podpisem Zástavní smlouvy. 
Návrh řešení: 
Rada města doporučuje schválit Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/7/2017, kterým dojde k 
doplnění čl. IV. o způsobu úhrady kupní ceny a o informaci, že koupě výše uvedeného  
pozemku bude částečně hrazena z hypotečního úvěru a doplnění čl. V. o souhlas Města 
Hrádek nad Nisou s podpisem Zástavní smlouvy. 
Finanční posouzení:  
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
6/126/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání 
1) schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/7/2017, kterým dojde k doplnění čl. IV. 
o způsobu úhrady kupní ceny a o informaci, že koupě výše uvedeného  pozemku bude 
částečně hrazena z hypotečního úvěru a doplnění čl. V. o souhlas Města Hrádek nad 
Nisou s podpisem Zástavní smlouvy. 
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. 
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Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 6) 
Závěrečný účet města za rok 2016 a řádná účetní závěrka za rok 2016 
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města: 
1) Závěrečný účet města za rok 2016, který je v souladu s § 17 zákona č. 250/2000Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je v něm podrobně rozepsáno hospodaření 
města podle schválených změn rozpočtu, hospodaření příspěvkových organizací a organizací 
založených městem, stav fondů, vyúčtování státních a krajských dotací včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města v uplynulém roce, 
2) Účetní závěrku města za rok 2016, sestavenou k 31.12.2016 v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů. Ta je 
součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření od C.J.Audit, s.r.o. Součástí účetní 
závěrky je schválení výsledku hospodaření Města Hrádek nad Nisou. Účetní výkazy jsou 
předloženy včetně jejich náležitostí v souladu s § 18 a násl. zákona 563/1991 Sb., o účetnictví 
a dále ve vyhlášce č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 
p. Řezníček – konstatoval, že byl závěrečný účet velmi pečlivě zpracován 
 
6/127/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje Závěrečný účet města Hrádek nad Nisou za rok 2016 včetně Zprávy 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrádek nad Nisou za 
rok 2016 bez výhrad,  
2) schvaluje účetní závěrku M ěsta Hrádek nad Nisou za rok 2016, sestavenou k 
rozvahovému dni 31.12.2016. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 7) 
Změna rozpočtu 2017 č. 6 
 Popis rozpočtové změny.  
Strana příjmů:  
1) Daňové příjmy – jsou sníženy na straně příjmů i na straně výdajů o 4.787 tis. Kč u DPPO 
za město Hrádek nad Nisou na základě daňového přiznání, sestaveného společností KODAP, 
s.r.o..  
2) Nedaňové příjmy - jsou navýšeny nařízené odvody příspěvkovým organizacím na obnovu 
jejich zařízení (nové sociální zařízení v ZŠ TGM ve výši 700 tis. Kč a opravu podlah v ZŠ 
Loučná ve výši 80 tis. Kč).  
3) Dotace – jsou navýšeny o schválené dotace na projekt zásahové oděvy pro hasiče ve výši 
100 tis. Kč, projekt Zlatá pětka ve výši 23 tis. Kč a projekt oprava kapličky na Horním Sedle 
ve výši 67 tis. Kč.  
Strana výdajů:  
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1) Výdaje - Vnitřní správa – dochází k převodu výdajů v rámci kapitoly (pojištění majetku vs. 
rezerva kapitoly).  
2) Výdaje - Městský záchranný integrovaný systém – navýšení kapitoly Hasiči Dolní Sedlo o 
nová vrata na hasičské zbrojnici ve výši 88 tis. Kč, na tyto výdaje se převádí finance z 
kapitoly 43.  
3) Výdaje – Likvidace odpadů – navýšení kapitoly o 135 tis. Kč z důvodu navýšení množství 
kontejnerů na tříděný odpad, na tyto výdaje se převádí finance z kapitoly 43.  
4) Výdaje – Bytové a nebytové hospodářství – navýšení kapitoly u objektu „Koník“ o 60 tis. 
Kč na přípravné práce k projektu a dále dochází k převodům v rámci kapitoly.  
5) Kapitola Investice – navýšení kapitoly o 900 tis. Kč na nové sociální zařízení v ZŠ TGM 
ve výši 700 tis. Kč a opravu podlah v ZŠ Loučná ve výši 200 tis. Kč.  
4) Kapitola Pokladní správa – snížení o 4.787 tis. Kč u DPPO za město Hrádek nad Nisou na 
základě daňového přiznání, sestaveného společností KODAP, s.r.o..  
5) Kapitola Příspěvkové organizace – dochází k převodu rezervy (150 tis. Kč) na ZŠ Loučná 
do kapitoly 40 a převod financí v rámci kapitoly.  
6) Kapitola Investice a Projekty z dotací - zahrnuje akce, které budou financovány do konce 
roku 2017, dochází k navýšení výdajů na základě dodatků smluv schválených radou města - 
na projekt zásahové oděvy pro hasiče (239 tis. Kč), na opravu střechy Kamelot (567 tis. Kč), 
na opravu kapličky na Horním Sedle (101 tis. Kč) a převodům rezerv do ostatních kapitol 
rozpočtu – úprava prostranství před kostelem (-450 tis. Kč), výměna technologie kluziště (-
489 tis. Kč).  
Celková výše rozpočtu města Hrádek nad Nisou po provedené 6. změně rozpočtu města 2017 
činí 256.413.340,71Kč. 
 
(17.35 hod – příchod p. Vinklárek) 
 
6/128/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání změnu rozpočtu města 2017 č. 6 ve výši -3.847.070,-
Kč. Rozpočet města po 6. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů 
částkou 131.037.036,95Kč, celkový objem výdajů částkou 249.405.484,71Kč a salda ve 
výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování. 
 
Hlasování: pro: 19    zdrželi se: 1 (p.Vinklárek)     proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 8) 
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace - Kultur. dům, odstranění bariér 
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou dne 19.4. 2017 schválilo (4/084/ZM/17) podání 
žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury, na projekt "Hrádek nad Nisou, mobilita - Kulturní 
dům, odstranění bariér", v rámci programu 13413 - Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny státních kulturních zařízení, o celkových nákladech na realizaci akce 7 349 000 Kč, 
předpokládaných uznatelných nákladech 6 629 100 Kč, požadované výši dotace 4 640 370 Kč 
a výši spolufinancování ze strany města Hrádek nad Nisou 2 708 630 Kč. 
Dne 12.6.2017 město Hrádek nad Nisou obdrželo oznámení o registraci akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace v požadované výši 4 640 370 Kč, přičemž souhrn financování je 
následující: 
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Rok 2017 - dotace 2 320 185 Kč, vlastní zdroje 1 354 315 Kč, celkem 3 674 500 Kč. 
Rok 2018 - dotace 2 320185 Kč, vlastní zdroje 1 354 315 Kč, celkem 3 674 500 Kč. 
V rozpočtu města (orj, 43, org. 37104)  je na akci v současné době  pro rok 2017 alokována 
částka 3 mil. Kč. Částka bude upřesněna po ukončení VŘ na dodavatele stavby. 
Rada města usnesením č.17/485/RM/17 doporučila zastupitelstvu právní akt - Registrace akce 
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace schválit. 
Realizace akce by měla být ukončena do 30.9.2018.  
 

6/129/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje právní akt - Registrace akce a Rozhodnutí 
o poskytnut dotace, vydaný Ministerstvem kultury 12.6.2017, v rámci projektu "Hrádek 
nad Nisou, mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér", o celkových  nákladech 7 349 
000 Kč a výši dotace 4 640 370 Kč. 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 11.1) 
Dohoda o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory 
Svazek obcí Novoborska, prostřednictvím předsedy svazku Ing. Jana Svitáka, nabídl městu 
Hrádek nad Nisou spolupráci v oblasti cestovního ruchu při budování nové turistické 
Destinace Lužické hory a vytvoření společného Destinačního fondu Lužické hory. 
Cíle spolupráce: 
- společně a systematicky rozvíjet cestovní ruch  
- společně budovat novou přeshraniční Destinaci Lužické hory s jednotným image a 
marketingem 
- případně v rámci Destinačního fondu Lužické hory společně dlouhodobě financovat rozvoj 
šetrného cestovního ruchu regionu pod značkou Lužické hory.  
Rada města usnesením č.11/486/RM/17 doporučila zastupitelstvu Dohodu o budoucí 
spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory se společným destinačním fondem schválit. 
 
6/130/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
a) schvaluje předložený návrh Dohody o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace 
Lužické hory se společným destinačním fondem mezi městem Hrádek nad Nisou a 
Svazkem obcí Novoborska, náměstí Míru1, 473 01 Nový Bor, IČ: 68955057, 
b) ukládá oddělení ODK dopracovat (aktualizovat) návrh Dohody o budoucí spolupráci 
na rozvoji Destinace Lužické hory se společným destinačním fondem a pověřuje starostu 
města podpisem této Dohody.  
 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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Průběh k bodu 9) 
Interpelace zastupitelů 
Mgr. Poláček – poděkoval za instalaci zařízení na plašení holubů, které se již projevilo. Po 
očištění zůstávají parapety na ZŠ Lidická zatím čisté. 
p. starosta – doplnil, že plašení je kombinované. Jednak zmíněný plašič holubů, který pouští 
hlasy dravých ptáků a dále pravidelně dochází sokolník pan Varga se s vými dravci, které 
vypouští na plašení holubů především centru města. 
 
(17.46 hod – příchod MUDr. Sekvard) 
 
Průběh k bodu 10) 
Písemné informace 
10.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc květen 
10.2 "Snížení energetické náročnosti staré části budovy ZŠ T.G.M"  - vrácení finančních 

prostředků 
10.3 „Výstava k 730. výročí od první písemné zmínky o Hrádku nad  Nisou" - přijetí dotace     
10.4 Pojištění odpovědnosti zastupitelů     
10.5 Podání žádosti o dotaci „Co si vyzkouším, tomu rozumím“-ZŠ Lidická 
10.6   Zpráva o výsledku dražby souboru pozemků v k.ú. Václavice 
 
p. starosta – podal ke všem bodům písemných informací podrobné doplnění 
 
6/131/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. 
 
Hlasování: pro: 21         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 11) 
Doplnění programu 
11.1 Dohoda o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory 
- bod byl předřazen před bod č.9 na základě žádosti předsedajícího p. starosty a schválen v 
programu v úvodu jednání 
 
 
11.2 Zápis z jednání finančního výboru 
Dne 26.6.2017 se konal Finanční výbor. 
 
6/132/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 26.6.2017. 
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Hlasování: pro: 21         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 

 

 

11.3 Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická 
Rada města na svém jednání dne 21.6.207 usnesením č. 11/492/RM/17 schválila podání 
žádosti o dotaci Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, 
příspěvková organizace na projekt „Co si vyzkouším, tomu rozumím“ v rámci FM Interreg V-
A - CZ - Polsko. Při schvalování projektu byla radě města podána informace, že město 
bezúročně půjčí finance příspěvkové organizaci na předfinancování její části dotace. 
Realizace bude probíhat v průběhu roku 2018 a taktéž bude zařazena do rozpočtu města 2018. 
Vlastní podíl bude zajištěn z rezervy školství - kapitola 42, taktéž v rámci rozpočtu města 
2018. 
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města návrh smlouvy na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou na částku 429.216,-Kč, s dobou vrácení do 
31.12.2019. Ze smlouvy vyplývá, že finance budou poskytnuty pouze na uznatelné náklady 
projektu a budou se zasílat průběžně na základě žádosti příjemce vždy před plánovanou 
platbou v předpokládaném rozsahu fakturace. 
Jelikož se jedná o poskytnutí návratné finanční výpomoci a částka je nad 50.000,-Kč podléhá 
její schválení zastupitelstvu města. 
 
 
6/133/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou Základní škola 
Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 
70983003) ve výši 429.216,-Kč. 
 
Hlasování: pro: 21         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
p. místostarosta – závěrem informoval zastupitele o kulturních akcích ve městě 
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6. zasedání ZM bylo ukončeno v 17.57 hod 

 
5. PŘÍLOHY ZÁPISU 

1) Zvukový záznam (CD/DVD ROM) z 6. ZM 2017 
2) Soubor usnesení z 6/ZM/2017  
3) Presenční listina z 6/ZM/2017 
 
 

 

6. PODPISY ZÁPISU 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Ladislava Jurková  dne ………… 
 
 
ThMgr. Hedvika Zimmermannová       dne ………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


