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Zápis ze 7. jednání 

ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU  

konaného dne 30. 8. 2017 
v sále multifunkčního centra Trojzemí 

 
1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU 

Přítomnost při zahájení: 

Jméno a příjmení člena ZM 
pí. Věra Baumgartnerová 

Přítomnost 
ano 

 Jméno a příjmení člena ZM 
p. Karel Pokorný 

Přítomnost 
ano 

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

p. Petr Kudláček 
Ing. Jaromír Mottl 

ne 
ano 

 ThMgr. Hedvika 
Zimmermannová 

ne 

MUDr. Ivana Pavlová ne    
Ing. Radek Petr ne    
     
 
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: 

MUDr. Ivana Pavlová                                   (od projednávaného bodu č. 3) 
p. Petr Kudláček                                            (od projednávaného bodu č. 3) 
ThMgr.H.Zimmermannová                           (od projednávaného bodu č. 7) 
 
 
 
--- 

  
Omluveni: p. Jaroslav Holata, p. Václav Krejčík, Ing. Radek Petr, Mgr. Hana Prchlíková, 

p. Miroslav Řezníček, MUDr. Radomír Sekvard, p. Jaroslav Sklenář, p. Petr 
Vinklárek 
 

 
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. 7/134/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 7. 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 6. ZM a 1.mim ZM 2017 

2. Kontrola usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města  
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti  
4. Diskuse občanů 
5. Majetkoprávní úkony a ostatní 
5.1 Prodej pozemku p.č. 1105/12 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
5.2 Přijetí daru – část pozemku p.č. 59/8 v k.ú Dolní Sedlo 
5.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 107/2 v k.ú. Loučná a pozemku p.č. 29 v k.ú. 

Donín u Hrádku nad Nisou 
5.4 Přijetí daru – pozemek p.č. 589/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
6. Změna rozpočtu města 2017 č. 7 
7.  Interpelace zastupitelů 
7.1 Nové interpelace 
8.  Písemné informace 
8.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc červen a červenec 
9. Doplnění programu 
 
Doplnění materiálů: 
K bodu č. 3 Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu 
 
Nové body: 
Žádost o zařazení na program jednání 
K bodu č.9  Doplnění programu 
   9.1 Zápis z jednání Finančního výboru 
 
7/134/ZM/17 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad 
Nisou v roce 2017  dle aktualizované pozvánky ze dne 30.8.2017 včetně doplnění bodů a 
materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním 
Zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou. 
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Hlasování: pro: 14           zdrželi se: 0                proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.2 Návrhová komise 
7/135/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Ladislava Jurková, p. 
Milan Slezák a Ing. Jaromír Mottl. 
 
Hlasování: pro: 14        zdrželi se: 0          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.3 Ověřovatelé zápisu 
7/136/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Petr Dlouhý a p. Tomáš 
Prokop. 
 
Hlasování: pro: 14              zdrželi se: 0                          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.4 Zapisovatelka 
7/137/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 6. ZM  
7/138/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 6. řádného ZM konaného dne 28. 6. 2017 a 
z 1.mim. Zastupitelstva města konaného dne 26.7.2017. 

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

 
SCHVÁLENO 
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Průběh k bodu 2) 
Kontrola usnesení z 6. řádného Zastupitelstva města v roce 2017 
- předložil p. Timulák – tajemník MÚ 
- předloženo v písemné podobě zprávy o plnění usnesení 
 
7/139/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. 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 
 
(17.18 hod – příchod MUDr. Pavlová) 
(17.32 hod – příchod p. Kudláček) 
 
 
Místostarosta hovořil:  

• o kontrolách škol a školek před začátkem školního roku 
 
Starosta informoval: 

• o průběhu Bartolomějských slavností a zároveň poděkoval všem, kteří se na 
přípravách podíleli 

• o návštěvě Mikulova ohledně třídění odpadů 
• o možnosti vypracování studie na nové kluziště, zda nechat postavit nové nebo 

zrenovovat staré, které je na hranici životnosti.  Na toto téma otevřel p. starosta diskusi 
pro zastupitele, kteří dostali prostor vyjádřit své názory. 

 
 
7/140/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a 
místostarosty města za období od 28.6 2017 do 30.8.2017. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 4) 
Diskuse občanů 

- bez diskuse 
- bez usnesení 
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(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: Pokorná Hana, Liberecká 660, 463 34  Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 1105/12, zahrada, o výměře 25 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou  
Zařazení pozemku dle ÚP: plochy dopravní vybavenosti 
Cena dle IP: 484 Kč/m2 s DPH  
Zveřejnění: 14.6. - 17.7.2017 
Dne 12.4.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost paní Hany Pokorné o prodej 
pozemku p.č. 1105/12, zahrada, o výměře 25 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem 
narovnání majetkoprávních vztahů.  
Na pozemku p.č. 1105/12 byla stavebníky Radimem a Miroslavou Dolanskými postavena, na 
základě stavebního povolení č. Výst. 2061/97-332, řadová garáž, v současné době 
nezkolaudovaná. Uvedené stavební povolení se vztahovalok 12-ti řadovým garážím, kdy 9 
bylo zkolaudováno a pozemky pod nimi následně prodány.  
V majetku Města zůstaly tedy pozemky p.č. 1105/11. p.č. 1105/12 a p.č. 1105/13. Dne 
15.5.2007 na jednání Zastupitelstva města byl usnesením č. 7/299/ZM/07 byl schválen prodej 
uvedených pozemků, avšak šetřením bylo zjištěno, že 11.11.2007 byla nezkolaudovaná garáž 
postavená manžely  Dolanskými prodána žadatelce a byla postavena nikoliv na pozemku p.č. 
1105/11, jak bylo uvedeno v žádosti manželů Dolanských, ale na pozemku p.č. 1105/12. Z 
tohoto důvodu požádala paní Pokorná o prodej pozemku p.č. 1105/12 tak, aby došlo k 
narovnání majetkoprávních vztahů a s podmínkami uvedenými ve zveřejnění souhlasila. 
Návrh řešení: 
Rada města prodej předmětného pozemku doporučuje. 
Finanční posouzení:  
Příjem z prodeje do rozpočtu města. 
 
7/141/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 1105/12, zahrada, o výměře 25 m2 v k.ú. Hrádek nad 
Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH), tj. za celkovou cenu 12 100 Kč, paní Haně Pokorné, 
bytem Liberecká 660, 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: 16         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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5.2 Přijetí daru – část pozemku p.č. 59/8 v k.ú. Dolní Sedlo 
Pozemek: část p.č. 59/8, trvalý travní porost, o výměře cca 9 m2 z celkových 1 434 m2 v k.ú. 
Dolní Sedlo 
Dne 29.6.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena nabídka k darování části výše 
uvedeného pozemku - cca 9m2, který je ve vlastnictví pana Lukáš Navrátila. Část pozemku, 
která je předmětem daru, se nachází pod místní komunikací ve vlastnictví Města Hrádek nad 
Nisou, a která je vedena v pasportu komunikací. 
Návrh řešení: 
Rada města doporučuje schválit přijetí daru části pozemku p.č. 59/8, trvalý travní porost, o 
výměře cca 9 m2 (výměra bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu) v k.ú. 
Dolní Sedlo, který se nachází pod komunikací s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
části pozemku hradí Město Hrádek nad Nisou. 
 
7/142/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje přijetí daru části pozemku p.č. 59/8, trvalý travní porost, o výměře, která 
bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu, v k.ú. Dolní Sedlo, který je 
ve vlastnictví pana Lukáše Navrátila, trvale bytem Nová Loučná 171, 463 34 Hrádek 
nad Nisou. 
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Darovací smlouvy v souladu s 
vypracovaným geometrickým plánem a v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) 
tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.3 Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 107/2 v k.ú. Loučná a p.p.č.  29 v k.ú. Donín u Hrádku 
nN 
Žadatel: Zachovalová Magdalena, Donínská 87, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 107/2, zahrada, o výměře 138 m2 v k.ú. Loučná 
      p.č. 29, ostatní plocha, komunikace, o výměře 94 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nN 
Zařazení pozemku dle ÚP: plochy zástavby nízkopodlažní 
Cena dle IP: 363 Kč/m2 s DPH  
Na základě místního šetření ze dne 9.5.2017 bylo zjištěno, že žadatelka užívá výše uvedené 
pozemky bez právního důvodu. Byla proto vyzvána k narovnání majetkoprávních vztahů a 
dne 9.6.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost paní Zachovalové o prodej 
výše uvedených pozemků za účelem rozšíření zázemí k nemovitosti. Žadatelka dále požaduje 
nejnižší možnou prodejní cenu z důvodu nevyužitelnosti a polohy pozemků. 
Návrh řešení:  
Rada města doporučuje neschválit zveřejnění záměru prodeje uvedených pozemků z důvodu 
možného budoucího záměru Města Hrádek nad Nisou. 
Finanční posouzení:  
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
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7/143/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku 
p.č. 107/2, zahrada, o výměře 138 m2 v k.ú. Loučná a pozemku p.č. 29, ostatní plocha, 
komunikace, o výměře 94 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, z důvodu možného 
budoucího záměru M ěsta Hrádek nad Nisou. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.4 Přijetí daru –pozemek p.č. 589/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 589/2, ostatní plocha, komunikace, o výměře 8 m2 (pozemek oddělen z 
pozemku p.č. 589, zahrada, o výměře 603 m2 geometrickým plánem č. 1466-288/2016 
schváleného dne 16.12.2016) v k.ú. Hrádek nad Nisou 
 
Městu Hrádek nad Nisou byl ze strany manželů Slezákových nabídnut jako dar pozemek p.č. 
589/2, ostatní plocha, komunikace, o výměře 8 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 589, 
zahrada, o výměře 603 m2 geometrickým plánem č. 1466-288/2016 schváleného dne 
16.12.2016) v k.ú. Hrádek nad Nisou. Jedná se pozemek pod komunikací - chodníkem.  
Návrh řešení: 
Rada města doporučuje schválit přijetí daru výše uvedeného pozemku v k.ú. Hrádek nad 
Nisou, který se nachází pod komunikací s tím, že veškeré náklady spojené s převodem tohoto 
pozemku hradí Město Hrádek nad Nisou. 
Finanční posouzení:  
Finanční náklady z rozpočtu města. 
 
7/144/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje přijetí daru a to pozemku 589/2, ostatní plocha, komunikace, o výměře 8 m2 
(pozemek oddělen z pozemku p.č. 589, zahrada, o výměře 603 m2 geometrickým plánem 
č. 1466-288/2016 schváleného dne 16.12.2016) v k.ú. Hrádek nad Nisou, který je ve 
vlastnictví manželů Markéty a Milana Slezákových, trvale bytem Generála Svobody 
282, 463 34 Hrádek nad Nisou. 
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Darovací smlouvy v souladu s 
předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto 
smlouvu uzavřít. 
 
Hlasování: pro: 15    zdrželi se: 1  (p. Slezák)          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 6) 
Rozpočtová změna města za rok 2017 č.7 
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města rozpočtovou změnu města za rok 2017 č. 7. 
byly v ní doplněny všechny známé skutečnosti k 31.8.2017. 
Popis rozpočtové změny.  
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Strana příjmů:  
1) Daňové příjmy – navýšeny na předpokládané daňové příjmy. Příjmy za exekuce navýšeny 
dle skutečného plnění.  
2) Nedaňové příjmy - jsou navýšeny o nařízené odvody příspěvkovým organizacím na 
obnovu jejich zařízení – MŠ Oldřichovská, DDM DRAK a ZŠ Loučná. Dále jsou navýšeny o 
skutečně přijaté příjmy – pojistné plnění, dar na dětské hřiště, dary na model městské 
památkové zóny a slavnosti.  
3) Dotace – jsou navýšeny o schválené dotace na projekt pro hasiče a prevence kriminality.  
Strana výdajů:  
1) Výdaje – Školství – výdaje určeny na sanaci objektu MŠ Oldřichovská (na část výdajů 
přispívá příspěvková organizace) a výměnu oken v Klubu mládeže (na část výdajů přispívá 
příspěvková organizace).  
2) Výdaje - Vnitřní správa – dochází k převodu výdajů v rámci kapitoly a zároveň se kapitola 
navyšuje o pojištění nového vozu pro hasiče.  
3) Výdaje - Městský záchranný integrovaný systém – dochází k převodu výdajů v rámci 
kapitoly a navyšuje se o pojistné náhrady hasičů za zásahy mimo katastr města.  
4) Výdaje – Ochrana přírody – navýšení kapitoly černých skládek v okrajových částech města 
a úklid v okolí cihelny.  
5) Výdaje – Místní hospodářství – dochází k převodu výdajů v rámci kapitoly a k navýšení 
kapitoly na nové projekty, dále dochází k navýšení o 200 tis. Kč opravu zdi u hřbitova na 
Dolní Sedle.  
6) Výdaje – Bytové a nebytové hospodářství – navýšení kapitoly u objektu „Koník“ o 120 tis. 
Kč na přípravné práce k projektu a dále dochází k převodům v rámci kapitoly hlavně u médií 
(plyn, energie).  
7) Kapitola Investice – navýšení kapitoly u stávajících investičních akcí v souladu se 
smlouvou o dílo.  
5) Kapitola Příspěvkové organizace – navýšení kapitoly o přijaté průtokové dotace a dále 
navýšení rozpočtu u Pečovatelské služby o nové platové tabulky k 1.7.2017.  
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 a k 
převodu položky regenerace sídliště Liberecká a územního plánu do kapitoly investic – bude 
financováno pouze z vlastních výdajů.  
Celková výše rozpočtu města Hrádek nad Nisou po provedené 7. změně rozpočtu města 2017 
činí 262.209.025,56Kč. 
 
( momentálně chybí MUDr. Pavlová) 
 
7/145/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2017 č. 7 ve výši 
5.795.684,85Kč. Rozpočet města po 7. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový 
objem příjmů částkou 136.832.721,80Kč, celkový objem výdajů částkou 
255.201.169,56Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování. 
 
Hlasování: pro: 15         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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Průběh k bodu 7) 
Interpelace zastupitelů 
- bez písemných odpovědí z minulého ZM 
- bez usnesení 
 

7.1 Nové interpelace zastupitelů 
p. Půta  - požádal o přehled provozoven automatů v Hrádku 
p. starosta – odpověděl, že seznam je vyhotoven a bude na dalším ZM předložen 
 
odpovězeno na místě 
 
p. Horák zajímal se, proč po pouti nešel v Loučné el. proud 
MUDr. Pavlová – znala příčinu, kterou byla vypadlá fáze 
 
Odpovězeno na místě 
 
- bez usnesení 
 
(18.05 hod – příchod ThMgr. Zimmermannová) 
 
 
Průběh k bodu 8) 
8.1 Písemné informace 
8.1 Zpráva o činnosti městské policie za měsíc červen a červenec 
 

p. starosta – podal ke všem bodům písemných informací podrobné doplnění 
 
 
7/146/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. 
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 9) 
Doplnění programu 
9.1 Zápis z jednání finančního výboru 
Dne 28.8.2017 se konal Finanční výbor, kde byla projednána a schválena Změnu rozpočtu 
města 2017 č.7. 
 
7/147/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 28.8.2017. 
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7. zasedání ZM bylo ukončeno v 18.15 hod 
 
5. PŘÍLOHY ZÁPISU 

1) Zvukový záznam (CD/DVD ROM) z 7. ZM 2017 
2) Soubor usnesení z 7/ZM/2017  
3) Presenční listina z 7/ZM/2017 
 
 

 

6. PODPISY ZÁPISU 

Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Petr Dlouhý  dne ………… 
 
 
p. Tomáš Prokop         dne ………… 
  
 
 
 


