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Zápis z 9. jednání 

ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU  

konaného dne 22. 11. 2017 
v sále multifunkčního centra Trojzemí 

 
1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU 

Přítomnost při zahájení: 

Jméno a příjmení člena ZM 
pí. Věra Baumgartnerová 

Přítomnost 
ano 

 Jméno a příjmení člena ZM 
p. Karel Pokorný 

Přítomnost 
ano 

pí. Iva Červená ne  Mgr. Jaroslav Poláček ne 
p. Petr Dlouhý ano  Mgr. Hana Prchlíková ano 
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 

ano 
ano 

p. Petr Kudláček 
Ing. Jaromír Mottl 

ne 
ano 

 ThMgr. Hedvika 
Zimmermannová 

ano 

MUDr. Ivana Pavlová ne    
Ing. Radek Petr ano    
     
 
Při zahájení jednání přítomno 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: 

p. Iva Červená                                               (od projednávaného bodu č. 9) 
MUDr. Ivana Pavlová                                   (od projednávaného bodu č. 9) 
MUDr. Sekvard Radomír                              (od projednávaného bodu č. 10) 
Mgr. Jaroslav Poláček                                   (od projednávaného bodu č. 15) 
 
 
--- 

  
Omluveni: p. Radek Horák, p. Václav Krejčík, p. Martin Půta, p. Petr Kudláček 
 
Neomluveni: --- 
 
Zapisovatelka: pí. Věra Blažková, zaměstnanec města 

 
 
Zahájení 
jednání: 

 
17:02 hodin 

 Ukončení  
jednání: 

 
18:00 hodin 
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2. SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA 

Pořad jednání Zastupitelstva města byl schválen samostatným usnesením č. 9/173/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 9. 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 8. ZM  
2. Kontrola usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města  
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti  
4. Diskuse občanů 
5. Majetkoprávní úkony a ostatní 
5.1 Prodej vodohospodářské infrastruktury "Hrádek nad Nisou - lokalita "Starý Dvůr" - 

vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b.j." včetně "Hrádek nad Nisou Starý Dvůr - Luční 
ulice, splašková kanalizace" 

5.2 Prodej pozemku p.č. 252 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou 
5.3 Prodej části pozemku p.č. 1166 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou 
5.4 Prodej pozemku p.č. 1105/13 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
5.5 Prodej pozemku p.č. 44/2 a 46/6 v k.ú. Hrádek nad Nisou  
5.6 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 6/2, p.č. 7 a st. 198 v k.ú. Donín u Hrádku 

nad Nisou a pozemku p.č. 1067/1 v k.ú Donín u Hrádku nN 
5.7 Prodej pozemku p.č. 303/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou  
5.8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1156 v k.ú. Donín u HnN 
6. Schválení 17. změny územního plánu. 
7. Termíny RM a ZM na první pololetí r. 2018 
8. Návrh rozpočtu na rok 2018 
9. Změna rozpočtu 2017 č. 9 
10. NFV ZŠ Lidická k financování projektu „ Řemesla v Trojzemí“ 
11. Podání žádosti o dotaci a financování projektů „Snížení energetické náročnosti 

budovy městského úřadu“ 
12. Podání žádosti o dotaci a financování projektu „Instalace systému nuceného 

větrání s rekuperací do budovy ZŠ T.G.Masaryka v Hrádku nad Nisou“ 
13. Podání žádosti o dotaci a financování projektu „Instalace fotovoltaického systému 

na střechu ZŠ T.G.Masaryka v Hrádku nad Nisou“ 
14.  Interpelace zastupitelů 
14.1 Nové interpelace 
15.  Písemné informace 
15.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc říjen 
16. Doplnění programu 
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Doplnění materiálů: 
K bodu č. 3 Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu 
K bodu č. 9 Změna rozpočtu 2017 č.9 
K bodu č. 11 Podání žádosti o dotaci a financování projektů „Snížení energetické    

náročnosti budovy městského úřadu“ 
K bodu č. 12 Podání žádosti o dotaci a financování projektu „Instalace systému 

nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T.G.Masaryka 
v Hrádku nad Nisou“ 

K bodu č. 13 Podání žádosti o dotaci a financování projektu „Instalace 
fotovoltaického systému na střechu ZŠ T.G.Masaryka v Hrádku 
nad Nisou“ 

 
Nové body: 
Žádost o zařazení na program jednání 
K bodu č.15  Písemné informace 
   15.2. Plán zimní údržby komunikací města na období 2017/2018 
K bodu č.16  Doplnění programu 
   16.1 Zápis z jednání Finančního výboru 
 
9/173/ZM/17 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad 
Nisou v roce 2017  dle aktualizované pozvánky ze dne 22.11.2017 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 
9/174/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Hana Prchlíková, p. 
Miroslav Řezníček a p. Milan Slezák. 
 
Hlasování: pro: 17        zdrželi se: 0          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.3 Ověřovatelé zápisu 
9/175/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Ladislava Jurková a 
ThMgr. Hedvika Zimmermannová. 
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Hlasování: pro: 17              zdrželi se: 0                          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.4 Zapisovatelka 
9/176/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 8. ZM  
9/177/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 8. řádného ZM konaného dne 25. 10. 2017. 

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

 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 2) 
Kontrola usnesení z 8. řádného Zastupitelstva města v roce 2017 
- předložil p. Timulák – tajemník MÚ 
- předloženo v písemné podobě zprávy o plnění usnesení 
 
9/178/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 8. řádného jednání 
Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 25.10. 2017 včetně přehledu 
plnění usnesení z minulých jednání. 
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 3) 
Zpráva starosty a místostarosty o činnosti 
Místostarosta hovořil:  

• probíhajících přípravách otevření městského kluziště 
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Starosta informoval: 
• o přípravách rozpočtu města na rok 2018 
• o probíhajících investicích jako je např. rekonstrukce Ruské vily, kde proběhne 28.11. 

2017 v době od 16 do 18 hod Den otevřených dveří pro veřejnost 
• o přípravě výběrových řízení na okna v Besedě 

 
9/179/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a 
místostarosty města za období od 25.10.2017 do 22.11.2017. 
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 

Průběh k bodu 4) 
Diskuse občanů 
V tomto bodě mohou své názory, dotazy a připomínky vyjádřit občané města, pokud téma 
není zařazeno jako samostatný bod jednání Zastupitelstva města. 
 
p. Řezníček – upozornil na utrženou střešní krytinu na autobusové zastávce v Doníně u školy. 
 
Zařazeno do pracovních úkolů. 
 

- bez usnesení 
 
Průběh k bodu 5) 
Majetkoprávní operace 
 
5.1 Prodej vodohospodářské infrastruktury "Hrádek nad Nisou - lokalita "Starý Dvůr" - 
vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b.j." 
V rámci přímého prodeje vodohospodářské infrastruktury ve Starém Dvoře, který byl 
schválen v lednu 2017, nebyla řešena část "C" - propojka kanalizace mezi Starým Dvorem a 
ulici Luční. Předkládám tedy ke schválení doplněný Zápis o předání a převzetí stavby do 
majetku a nový návrh kupní smlouvy pro přímý prodej celého komplexu vodohospodářského 
díla ve Starém Dvoře společnosti SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 
za celkovou kupní smlouvu 673.000,-Kč.  
Nová Smlouva uvádí původní název a interní číslování dle SVS, avšak v délkách a popisu 
vodního díla je již stoka C zahrnuta.  
Dále byly na základě požadavku SVS a.s. doplněny geometrické plány a uzavřena smlouva o 
služebnosti IS na zbývající část kanalizace (stoka "C"), která je v celkové délce kanalizace 
zahrnuta.  
Záměr prodeje byl zveřejněn na ÚD pro obě části uvedené infrastruktury v termínu od 
2.12.2016-19.12.2017 a 25.8.2017-11.9.2017 a proti záměru nebyly vzneseny námitky ani 
jiné nabídky. 
Rada města dne 15.11.2017 doporučila zastupitelstvu prodej ke schválení. 
Finanční posouzení: příjem rozpočtu města. 
 



  9. ZM – 22. 11. 2017 – zápis 

6 
 

9/180/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1/ schvaluje Zápis o předání a převzetí stavby LI 020 027 v rámci předání stavby "Starý 
Dvůr" - vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b.j." včetně části "C"- "Hrádek nad Nisou 
Starý Dvůr - Lu ční ulice, splašková kanalizace",  
2/ schvaluje prodej výše uvedené vodohospodářské infrastruktury ve Starém Dvoře dle 
předloženého návrhu znění podmínek kupní smlouvy mezi Městem Hrádek nad Nisou, 
IČO: 00262854 a společností SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 
za celkovou kupní smlouvu 673.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.2 Prodej pozemku p.č. 252 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou 
Žadatel: Brožík František, Pod Tratí 665, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 252, zahrada, o výměře 241 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou  
Zařazení pozemku dle ÚP: obytná zástavba nízkopodlažní 
Cena dle IP: 363 Kč/m2 s DPH  
Zveřejnění: 20.9. - 23.10.2017 formou obálkové metody za cenu 363 Kč/m2 s DPH - 2 
nabídky 
Doručené nabídky: 1. Brožík František 363 Kč/m2 s DPH 
          2. Mareček Miroslav 375 Kč/m2 s DPH 
Dne 23.2.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost pana Františka Brožíka o 
prodej pozemku p.č. 252, zahrada, o výměře 241 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za 
účelem zřízení zahrady a stavby garáže. 
Protože se výše uvedený pozemek nachází v plochách zastavitelných a vzhledem k účelu 
uvedenému v žádosti, bylo zveřejněno za cenu 363 Kč/m2 s DPH s tím, že k pozemku bude 
zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou. 
Návrh řešení: 
Rada města prodej předmětného pozemku doporučuje. 
Finanční posouzení:  
Příjem z prodeje pozemků do rozpočtu města. 
 
9/181/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 252, zahrada, o výměře 241 m2 v k.ú. Donín u Hrádku 
nad Nisou, za nabídnutou cenu 375 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 90 375 Kč s DPH, 
panu Miroslavu Marečkovi, bytem Rousovická 188, 277 31 Velký Borek, dle „Zásad 
prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené 
Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že k  pozemku 
bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.  
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s 
předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto 
smlouvu uzavřít. 
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Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.3 Prodej části pozemku p.č. 1166 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou 
Žadatel: Jana a Václav Mulačovi, K Rybníku 157, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č 1166/2, ostatní plocha, o výměře cca 117 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 
1066 dle geometrického plánu č. 564-137/2017 ze dne 10.8.2017) v k.ú. Donín u Hrádku nad 
Nisou 
Zařazení pozemku dle ÚP: plochy ostatních pozemních komunikací 
Zveřejnění: 6.10. - 6.11.2017 formou přímého prodeje známému zájemci za cenu 65 Kč/m2 + 
5 567 Kč (náklady na vypracování geometrického plánu)  
Dne 24.5.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost manželů Mulačových o 
prodej části pozemku p.č. 1166, v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za účelem rozšíření a 
zarovnání hranice pozemku. Pozemek je zatížen věcnými břemeny vyznačenými 
geometrickými plány a to pro ČEZ Distribuci a.s. a Českou telekomunikační infrastrukturu 
a.s., jedná se o připojení nemovitosti Mulačových k IS. 
Oddělená část pozemku bude sloužit jako zázemí k nemovitosti. 
Návrh řešení: 
Rada města prodej předmětného pozemku doporučuje. 
Finanční posouzení:  
Příjem z prodeje pozemků do rozpočtu města. 
 
9/182/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje prodej pozemku p.č 1166/2, ostatní plocha, o výměře cca 117 m2 (pozemek 
oddělen z pozemku p.č. 1066 dle geometrického plánu č. 564-137/2017 ze dne 10.8.2017) 
v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 65 Kč/m2 + 5 567 Kč (náklady na 
vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou kupní cenu 13 172 Kč, manželům 
Janě a Václavu Mulačovým, bytem K Rybníku 157, 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 
pozemek je zatížen věcnými břemeny vyznačenými geometrickými plány a to pro ČEZ 
Distribuci a.s. a Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. 
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 
 
 
5.4 Prodej pozemku p.č. 1105/13 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Žadatel: Skočej Miloš, Liberecká 614, 463 34  Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 1105/13, 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  
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Zveřejnění: 20.9. - 23.10.2017 formou přímého prodeje známému zájemci za cenu 484 Kč/m2 
s DPH 
Dne 7.8.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost pana Miloše Skočeje o prodej 
pozemku p.č. 1105/13, zahrada, o výměře 25 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem 
narovnání majetkoprávních vztahů.  
Na pozemku p.č. 1105/13 byla stavebníkem Milošem Skočejem postavena, na základě 
stavebního povolení č. Výst. 2061/97-332, řadová garáž, v současné době nezkolaudovaná. 
Uvedené stavební povolení se vztahovalo k 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. Z tohoto 
důvodu požádal pan Skočej o prodej pozemku p.č. 1105/13 tak, aby došlo k narovnání 
majetkoprávních vztahů. 
Návrh řešení: 
Rada města prodej předmětného pozemku doporučuje. 
Finanční posouzení:  
Příjem z prodeje pozemků do rozpočtu města. 
 
9/183/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 1105/13, zahrada, o výměře 25 m2 v k.ú. Hrádek nad 
Nisou, za cenu 484 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 12 100 Kč s DPH, panu Miloši 
Skočejovi, bytem Liberecká 614, 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 
 
 
5.5 Prodej pozemku p.č. 44/2 a 46/6 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Žadatel: Svatoš Roman, Lékárnická 108, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Svatoš Radek, Lékárnická 108, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Svatošová Alice, Lékárnická 108, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 44/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 201 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
p.č. 46/6, ostatní plocha, o výměře 23 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 46/5 dle 
geometrického plánu č. 1480-26/2017 ze dne 16.3.2017) v k.ú. Hrádek nad Nisou 
Zařazení pozemku dle ÚP: plochy smíšené zástavby centrální 
Cena dle IP: 484 Kč/m2 s DPH 
Zveřejnění: 17.5. – 19.6.2017 – obálková metoda za cenu dle IP – 1. kolo 
Zveřejnění: 17.5. – 19.6.2017 – obálková metoda za cenu nejvyšší podanou v 1. kole – 2. kolo 
Nabídky 1. kola: 1. Svatoš Jiří – nabídka 484 Kč/m2 
2. Dolenská Daniela – nabídka 486 Kč/m2 
3. Svatoš Radek – nabídka 486 Kč/m2 
Nabídky 2. kola: 1. Svatoš Radek – nabídka 487 Kč/m2 
2. Dolenská Daniela – 486 Kč/ m2 
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Dne 5.4.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost pana Romana Svatoše, Radka 
Svatoše a paní Alice Svatošové o prodej pozemku p.č. 44/2, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 213 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem rozšíření zahrady. 
Uvedený pozemek se nachází v památkové zóně a v současné době jsou na něm uzavřeny dva 
nájemní vztahy a to s panem Jiřím Svatošem s účinností do 31.12.2018 a s panem Fujačkem 
Bohuslavem s účinností do 30.11.2018, kdy tento pozemek užívají jako zahradu. 
V rámci 1. kola zveřejnění byly na Město Hrádek nad Nisou doručeny 3 nabídky. Pan Jiří 
Svatoš, na základě telefonického hovoru, nevyužije možnosti dorovnání nejvyšší nabídkové 
ceny dle čl. 6 odst. 3 „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. 
Protože nejvyšší podané nabídky byly dvě ve výši 486 Kč/m2, Rada města schválila druhé 
kolo zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku a pozemku p.č. 46/6, ostatní 
plocha, o výměře 23 m2 ( pozemek oddělen z pozemku p.č. 46/5 dle geometrického plánu č. 
1480-26/2017 ze dne 16.3.2017) oba za účelem zřízení zahrady a to obálkovou metodou 
účastníků s nejvyšší podanou nabídkou, kdy minimální nabídková cena byla maximální 
nabídkovou cenou dosaženou v prvním kole, tj. 486 Kč/m2 s DPH. Ve 2. kole byly doručeny 
dvě nabídky, avšak v rámci zveřejnění byla dne 15.8.2017 na Město Hrádek nad Nisou 
doručena námitka ke zveřejnění panem Bohuslavem Fujačkem, který uvádí, že je dosud 
řádným pachtýřem části výše uvedeného pozemku, o koupi tohoto pozemku má zájem, avšak 
bylo mu doručeno pouze 2. kolo zveřejnění. 1. kola se nezúčastnil a uvádí, že ze strany 
OIaSM mu bylo zasláno, ale poštou nedoručeno ani neoznámeno. Je si vědom, že se jedná o 
spor mezi panem Fujačkem a poštou, přesto, jako řádný pachtýř, by se rád ucházel o prodej 
výše uvedeného pozemku. 
Dle vyjádření právního zástupce Města Hrádek nad Nisou je postup Města, kdy v druhém kole 
bude doporučovat kupce, správný s tím, že panu Fujačkovi již nelze pozemky prodat, bylo by 
to v rozporu s přijatými zásadami, přestože má k pozemku uzavřen pachtovní vztah. 
Návrh řešení: 
Rada města doporučuje prodej předmětných pozemků panu Radku Svatošovi. 
Finanční posouzení: 
Příjem z prodeje pozemků do rozpočtu města. 
 
p. Fujaček – „na pozemku jsem pracoval 20 let, 2x jsem dával žádost o koupi, nebylo mi 
vyhověno a najednou takhle s tou poštou. Kdybych to věděl, dostal jsem to, tak určitě to beru. 
Prosím zastupitele, chtěl bych se přihlásit do toho prvního kola. 20 let, vytahal jsem z toho 
bordel, nadřel jsem se tam, vyvozil všechno a najednou mám o to přijít.“ 
p. místostarosta – „není to šťastné, uznávám. Bohužel i právník nám potvrdil, že do rozjetého 
prodeje nemůžeme nikoho nového do dalšího kola přijímat. Bohužel, je mi líto.“ 
p. starosta – vyzval p. tajemníka k poradnímu slovu 
p. tajemník – „já si myslím, že to tak je. Pokud je tam chyba ze strany pošty, my tam nemáme 
žádnou možnost v tuto chvíli. Nevím o tom.“ 
p. Bartošová – „kdybychom přibrali někoho dalšího, dostali bychom se do rozporu s našimi 
zásadami. 
p. místostarosta – „poškodili bychom další dva uchazeče. To bylo s právníkem projednáno, 
měli jsme dobrou vůli vyjít panu Fujáčkovi vstříc nějakým způsobem, ale bohužel to 
neumíme. Je mi líto.“ 
p. starosta – „abychom neporušili svá vlastní pravidla, a to aby nás ten předchozí uchazeč 
nedal k soudu.“ 
Ing. Mottl – měl dotaz, zda nejde bod stáhnout. 
p. starosta – odpověděl, že bod stáhnout lze, ale pokud je zveřejněno, porušujeme vlastní 
pravidla a není důvod ke stažení. 
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p. Slezák – „minimálně to, že původní nájemce neobdržel podání zveřejnění.“ 
p. starosta – vysvětlil, že ne vinou města. 
p. Pokorný – zajímal se, zda je od pošty k této situaci nějaké vyjádření. 
p. Bartošová – odpověděla, že ne, že má pouze vyjádření p. Fujačka. 
 
Následně vznikla debata na toto téma mezi vedením města a p. Fujačkem. Po té p. starosta 
podal protinávrh ke stažení s tím, že bude celá věc podstoupena právníkovi k bližší analýze. 
K tomuto protinávrhu došlo k hlasování. 
 
9/184/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání odkládá projednání prodeje pozemku p.č. 44/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 201 m2 a pozemku p.č. 46/6, ostatní plocha, o 
výměře 23 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 46/5 dle geometrického plánu č. 1480-
26/2017 ze dne 16.3.2017) v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 487 Kč/m2 s DPH, tj. za 
celkovou kupní cenu 109 088 Kč s DPH, panu Radku Svatošovi, bytem Lékárnická 108, 
463 34 Hrádek nad Nisou do doby zajištění podrobné právní analýzy postupu prodeje 
včetně závěrečného doporučení v této věci a ukládá odboru OIaSM uvedenou právní 
analýzu zajistit. 
 
 
Hlasování: pro: 16        zdrželi se: 1/p. Dlouhý           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.6 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 6/2, p.č. 7 a st. 198 v k.ú. Dolní Sedlo a 
pozemku p.č. 1067/1 v k.ú Donín u Hrádku nN 
Žadatel: Doležal Lukáš, Lesní 187, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: p.č. 6/2, trvalý travní porost, o výměře 1064 m2 
      p.č. 7, zahrada, o výměře 924 m2 
      st. 198, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m2 vše v k.ú. Dolní Sedlo 
      p.č. 1067/1, zahrada, o výměře 120 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou 
Popis problému: 
Dne 7.11.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost o zrušení předkupního práva 
k  pozemku výše uvedeným pozemkům. 
Předkupní právo k pozemkům vzniklo na základě Kupní smlouvy č. 02/83/13 uzavřené 
9.9.2013 a je zapsáno na LV č. 1488 a na LV č. 1333 vedeném KÚ pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Liberec pro obec Hrádek nad Nisou a k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou a 
k.ú. Dolní Sedlo. 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. OSZP-
6201/2017-KRB  ze dne 6.11.2017. 
Návrh řešení: 
Rada města doporučuje vzdání se předkupního práva V-7692/2013-505 k předmětným 
nemovitostem v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou a v k.ú. Dolní Sedlo. 
Finanční posouzení:  
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
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9/185/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku 
p.č. 6/2, trvalý travní porost, o výměře 1064 m2, k pozemku p.č. 7, zahrada, o výměře 
924 m2   a st. 198, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m2 (pozemek oddělen z 
pozemku p.č. 6/2 a z pozemku p.č. 7 dle  geometrického plánu č. 207-111/2017) vše v k.ú. 
Dolní Sedlo a dále k pozemku p.č. 1067/1, zahrada, o výměře 120 m2 v k.ú. Donín u 
Hrádku nad Nisou. 
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.7 Prodej pozemku p.č. 303/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
- bod byl stažen z programu 
- bez usnesení 
 
 
5.8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1156 v k.ú. Donín u HnN 
Žadatel: Dušek Karel, Liberecká 614, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Pozemek: část p.č. 1156, ostatní plocha, o výměře cca 1180 m2 z celkových 2 364 m2 v k.ú. 
Donín u Hrádku nad Nisou  
Zařazení pozemku dle ÚP: plochy zeleně 
Dne 18.8.2017 byla na Město Hrádek nad Nisou doručena žádost pana Karla Duška o prodej 
části pozemku p.č. 1156, ostatní plocha, o výměře cca 1180 m2 z celkových 2 364 m2 v k.ú. 
Donín u Hrádku nad Nisou za účelem využití jako zahrada.  
Návrh řešení: 
Rada města doporučuje neschválit zveřejnění záměru prodeje uvedeného pozemku z důvodu, 
kdy žadatel nemá vypořádané majetkoprávní vztahy a přístup přes pozemek p.č. 384/2  ve 
vlastnictví pana Mgr. Jana Peřiny. 
Finanční posouzení:  
Bez finančního dopadu do rozpočtu města. 
 
9/186/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části 
pozemku p.č. 1156, ostatní plocha, o výměře cca 1180 m2 z celkových 2 364 m2 v k.ú. 
Donín u Hrádku nad Nisou, z důvodu chybějícího vypořádaní majetkoprávních vztahů a 
přístupu s vlastníkem pozemku p.č. 384/2.   
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 6) 
17. změna územního plánu 
Na základě schváleného Zadání Změny č.17 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad 
Nisou projektant pro Město Hrádek nad Nisou zpracoval Návrh Změny č.17 Územního plánu 
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sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. Pořizovatel v souladu s ustanovením stavebního zákona 
oznámil termín společného jednání městu Hrádek nad Nisou, jednotlivě dotčeným orgánům, 
Krajskému úřadu Libereckého kraje a sousedním obcím a vyzval je k uplatnění stanovisek a 
připomínek ve lhůtě 30 dnů od termínu společného jednání. 
Na základě uplatněných stanovisek byl Návrh Změny č.17 Územního plánu sídelního útvaru 
Hrádek nad Nisou upraven. 
Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 
správního řádu nebyly při projednávání Návrhu Změny č.17 Územního plánu sídelního útvaru 
Hrádek nad Nisou řešeny. 
Následně bylo pořizovatelem oznámeno konání veřejného projednání návrhu Změny č. 17 
Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. Protože byly splněny podmínky zadání a 
nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky, je možné předložit Návrh 17. změny po 
projednání v městské radě zastupitelstvu města ke schválení. 
 
p. Rada – podrobně vysvětlil změny územního plánu a zodpověděl dotazy zastupitelů 
 
9/187/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání bere na vědomí zprávu o 
projednání návrhu 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a 
návrh 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou,  
1) vydává 17. změnu územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, zpracovanou 
SAUL s.r.o. Liberec, U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4, ve znění přílohy č. 1 tohoto 
usnesení, která je jeho nedílnou součástí,  
2) bere na vědomí, že k návrhu 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad 
Nisou nebyly uplatněny námitky,  
3) vydává opatření obecné povahy Města Hrádek nad Nisou č. 1 /2017, kterou se mění 
Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou vydaný obecně závaznou Vyhláškou 
č.19/98/208/MZ, kde jsou vymezeny kategorie ploch s rozdílným způsobem využití 
(funkční využití ploch) a specifikovány regulativy funkčního a prostorového uspořádání 
území o vyhlášení závazné části územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, ve 
znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí  
a ukládá Ing. Milanu Radovi, referentu odboru stavebního a životní prostředí, aby 
zajistil činnosti pořizovatele vyplývající ze schválení 17. změny územního plánu 
sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a aby tuto 17. změnu územního plánu sídelního 
útvaru Hrádek nad Nisou, vydanou formou opatření obecné povahy, oznámil ve smyslu 
ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění. 
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 7) 
Termíny RM a ZM na první pololetí r.2018 
Odbor kanceláře úřadu předložil Zastupitelstvu města termíny Rady města a Zastupitelstva 
města na první pololetí r.2018. 
Rada města: 10.1., 17.1., 14.2., 7.3., 21.3., 11.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6. 
Zastupitelstvo města: 24.1., 21.2., 28.3., 18.4., 30.5., 27.6 
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9/188/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1. bere na vědomí termíny Rady města: 10.1., 17.1., 14.2., 7.3., 21.3., 11.4., 9.5., 23.5., 
6.6., 20.6. 
2. schvaluje termíny Zastupitelstva města: 24.1., 21.2., 28.3., 18.4., 30.5., 27.6 
 
Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 8) 
Návrh rozpočtu města 2018 
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města návrh rozpočtu města pro rok 2018 na vědomí. 
Rozpočet byl na straně příjmů tvořen střízlivě, strana výdajů zohledňuje všechny plánované 
investiční a dotační akce města. Do rozpočtu je zapojen fond rozvoje města s dotací do 
rozpočtu na konkrétní projekty. 
Předložená výše rozpočtu města pro rok 2018 činí 266.392.155,- Kč včetně financování.  
Dne 29.11.2017 od 17 hodin se bude konat DEN STAROSTY k rozpočtu města pro rok 2018 
a 13.12.2017 bude předložena na jednání zastupitelstva města finální verze rozpočtu ke 
schválení. 
 
9/189/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh Rozpočtu města Hrádek nad Nisou pro rok 
2018. 
 

Hlasování: pro: 17         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 

(17.37 hod – příchod p. Červená) 
(17.42 hod – příchod MUDr. Pavlová) 
 

 
Průběh k bodu 9) 
Změna rozpočtu 2017 č.9 
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města rozpočtovou změnu města za rok 2017 č. 9. 
Jsou v ní doplněny všechny známé skutečnosti k 30.11.2017.  
Na straně příjmů je upravena položka daňové příjmy - podíl města na výnosech ze sdílených 
daní na základě přijaté skutečnosti a průtokové dotace pro příspěvkové organizace z KÚLK. 
Na straně výdajů se převádí položky v rámci oprav školských zařízení ZŠ Loučná - opravy 
podlah (z ORJ 40 na 14) a úpravy sociálního zařízení v ZŠ TGM (z ORJ 14 na 40), v kapitole 
likvidace odpadu dochází k převodu v rámci položek u vývozu nádob a tříděného odpadu, v 
kapitole pokladní správa dochází k převodům mezi položkami DPH a úsporou na bankovních 
poplatcích a doplňuje se o výdaje na předfinancování projektu ZŠ Lidická „Řemesla v 
Trojzemí“, v kapitole příspěvkové organizace jsou doplněny průtokové dotace, vlastní podíl 
ZŠ Lidická u projektu Řemesla v Trojzemí“, příspěvek na ZŠ Loučná na pokrytí energií a 
příspěvek na MŠ Oldřichovská na logopedickou činnost. V kapitole investice se doplňuje 
výdaj na 8 elektroměrů v Ruské vile. 
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V kapitole projekty z dotací jsou doplněny výdaje na nově podávané projekty, které budou 
hrazeny do 31.12.2017 a jsou doplněny v souladu se schválenými smlouvami o dílo, dále se 
doplňuje se o výdaj na připojení od ČEZu pro budoucí DPS na Oldřichovské ulici.  
 
9/190/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2017 č. 9 ve výši 
1.256.192,50 Kč. Rozpočet města po 9. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový 
objem příjmů částkou 146.541.938,48 Kč, celkový objem výdajů částkou 264.910.386,24 
Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
(17.42 hod – příchod MUDr. Sekvard) 
 
 
Průběh k bodu 10) 
Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 29.3.2017 usnesením č. 3/063/ZM/17 schválilo 
podání žádosti o dotaci Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres 
Liberec, příspěvková organizace na projekt „Řemesla v Trojzemí“ v rámci operačního 
programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 
- 2020.  
Při schvalování projektu byla zastupitelstvu města podána informace, že město bezúročně 
půjčí finance příspěvkové organizaci na předfinancování její části dotace. Realizace bude 
probíhat v průběhu roku 2017 a taktéž je zařazena do rozpočtu města 2017 a následujících. 
Vlastní podíl bude zajištěn z rezervy školství - kapitola 42, taktéž v rámci rozpočtu města 
2017 a následujících. 
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města návrh smlouvy na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou na částku 4.584.392,- Kč, s dobou vrácení do 
31.3.2021. 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 v částce nad 50.000,- Kč, podléhá 
její schválení zastupitelstvu města. 
 
9/191/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 4.584.392,- Kč. 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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Průběh k bodu 11) 
Podání žádostí o dotaci a financování projektů - SEN MÚ Hrádek n/N 
Záměrem Města Hrádek n/N je podat žádosti o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP) na projekty "5_1a_Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu 
Hrádek nad Nisou" a "5_1b_Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Hrádek 
nad Nisou".  
Žádosti budou podány v 70. výzvě OPŽP, jejíž termín ukončení je 30.11.2017.  
Projektovým záměrem je rekonstrukce budovy, která se nachází v památkové zóně města. 
Součástí rekonstrukce bude provedení opatření ke snížení energetické náročnosti, tj. zateplení 
dle jednání s úřadem pro památkovou ochranu, kompletní výměna výplní otvorů, 
rekonstrukce zdroje vytápění, kompletní rekonstrukce otopné soustavy v celé budově, nové 
MaR. Ve 3. NP bude realizována vzduchotechnika s rekuperací vzduchu a klimatizace.  
Přehled financování: 
5_1a_Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Hrádek nad Nisou (zateplení, 
rekonstrukce ÚT, otopné soustavy, okna) 
Náklady celkem:            6.062.294 Kč 
Způsobilé výdaje:           4.916.526 Kč 
Nezpůsobilé výdaje:       1.145.768 Kč 
Výše dotace 50% :         2.458.263 Kč 
Vlastní zdroje:                3.604.031 Kč 
„5_1b_Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Hrádek nad Nisou" 
(vzduchotechnika) 
Náklady celkem:            3.119.836 Kč 
Způsobilé výdaje:           1.675.124 Kč 
Nezpůsobilé výdaje:       1.444.712 Kč 
Výše dotace 70 % :        1.172.586,80 Kč 
Vlastní zdroje:                1.947.249,20 Kč 
Předfinancování a financování projektů bude zapojeno v 9. změně rozpočtu města pro rok 
2017 a rozpočtu města pro rok 2018. 
 
9/192/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání a v souladu s důvodovou zprávou schvaluje: 
a) záměr projektu "5_1a_Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu 
Hrádek nad Nisou", podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 
předfinancování a  financování projektu z rozpočtu města, při celkových nákladech 
projektu   6.062.294 Kč a výši dotace 2.458.263 Kč. 
b) záměr projektu "5_1b_Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu 
Hrádek nad Nisou", podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 
předfinancování a  financování projektu z rozpočtu města, při celkových nákladech 
projektu 3.119.836 Kč a výši dotace 1.172.586,80 Kč. 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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Průběh k bodu 12) 
Podání žádostí o dotaci a financování projektu ZŠ T.G.Masaryka – fotovoltaika 
Záměrem Města Hrádek n/N je podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 5, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných 
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, na projekt "Instalace fotovoltaického 
systému na střechu ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou".  Žádost bude podána v 70. 
výzvě OPŽP, jejíž termín ukončení je 30.11.2017.  
Projektovým záměrem je instalace fotovoltaického systému na střechu ZŠ T. G. Masaryka v 
Hrádku nad Nisou.  
Přehled financování: 
Náklady celkem: 1.259.126 Kč 
Způsobilé výdaje:  1.113.853 Kč 
Nezpůsobilé výdaje: 145.273Kč 
Výše dotace 40 % :   445. 541.20 Kč 
Vlastní zdroje: 813.584,80 Kč 
Předfinancování a financování projekt bude zapojeno v 9. změně rozpočtu města pro rok 2017 
a rozpočtu města pro rok 2018. 
 
9/193/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání, v souladu s důvodovou zprávou, schvaluje: 
záměr projektu "Instalace fotovoltaického systému na střechu ZŠ T. G. Masaryka v 
Hrádku nad Nisou", podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 
předfinancování a  financování projektu z rozpočtu města, při celkových nákladech 
projektu 1.259.126 Kč a výši dotace 445.541.20 Kč. 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 13) 
Podání žádostí o dotaci a financování projektu ZŠ T.G.M. – vzduchotechnika 
Záměrem Města Hrádek n/N je podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 5, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných 
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, na projekt " Instalace systému nuceného 
větrání s rekuperací do učeben a dílen ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou". Žádost bude 
podána v 70. výzvě OPŽP, jejíž termín ukončení je 30.11.2017.  
Projektovým záměrem je instalace systému nuceného větrání s rekuperací do učeben a dílen 
ZŠ T.G.Masaryka v Hrádku nad Nisou.  
Přehled financování: 
Náklady celkem:  8.212.656 Kč 
Způsobilé výdaje:  8.205.639 Kč 
Nezpůsobilé výdaje:  7.017 Kč 
Výše dotace 70 %:  5.743.947,30 Kč 
Vlastní zdroje:  2.468.708,70 Kč 
Předfinancování a financování projektu bude zapojeno v 9. změně rozpočtu města pro rok 
2017 a rozpočtu města pro rok 2018. 
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9/194/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání, v souladu s důvodovou zprávou, schvaluje 
záměr projektu "Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do učeben a dílen ZŠ 
T.G.Masaryka v Hrádku nad Nisou", podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí, předfinancování a  financování projektu z rozpočtu města, při 
celkových nákladech projektu 8.212.656 Kč a výši dotace 5.743.947,30 Kč. 
 
Hlasování: pro: 20         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
(17.54 hod – příchod Mgr. Poláček) 
 
 
Průběh k bodu 14) 
Interpelace zastupitelů 

- bez písemných odpovědí u minulého ZM 
 
14.1 Nové interpelace zastupitelů 
p. Řezníček – opakovaně se zajímal o možnost vybudování přechodu pro chodce na hranicích. 
p. Olša – odpověděl, že bylo zadáno na Ředitelství silnic a dálnic. 
 
Odpovězeno na místě. 
 
p. Sklenář – požádal městskou policii, zda by se nemohla více zaměřit na neosvětlené chodce 
a cyklisty. 
 
Bylo zařazeno do průběžných pracovních úkolů. 
 
Ing. Petr – poděkoval městské policii za účinný zásah na Kristýně v případě nevhodně se 
chovajících irských občanů, kteří se zde ubytovali a kde nepomohla přivolaná cizinecká 
policie ani policie ČR. 
 

- bez usnesení 
 
 
Průběh k bodu 15) 
Písemné informace 
15.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc říjen 
15.2 Plán zimní údržby komunikací města na zimní období 2017/2018 
 
p. starosta – podal ke všem písemným informacím podrobné doplnění 
 
9/195/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. 
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Hlasování: pro: 21         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 16) 
Doplnění programu 
16.1 Zápis z jednání finančního výboru 
Dne 20.11.2017 se konal Finanční výbor. Zápis z tohoto jednání byl předložen Zastupitelstvu 
města ke schválení. 
 
9/196/ZM/17 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 
20.11.2017. 
 
Hlasování: pro: 21         zdrželi se: 0               proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
 
 

9. zasedání ZM bylo ukončeno v 18.00 hod 
 
5. PŘÍLOHY ZÁPISU 

1) Zvukový záznam (CD/DVD ROM) z 9. ZM 2017 
2) Soubor usnesení z 9/ZM/2017  
3) Presenční listina z 9/ZM/2017 
 
 

 

6. PODPISY ZÁPISU 

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