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Usnesení ze ZM Chrastava dne 2. února 2015 

Datum konání: 2. 2. 2015 

2015/01/I 

Z M schválilo 

ověřovatele zápisu: Rozmajzl Petr st., Rozmajzl Petr ml. 

 

2015/01/II 

Z M schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Diskuse s občany 
2) JSDH Chrastava 
3) Dotace TJ Spartak Chrastava 
4) Majetkoprávní úkony 
5) Finanční záležitosti (změna rozpočtu a další) 
6) Obecně závazné vyhlášky 
7) Různé 
8) Diskuse 

 

2015/01/III  

ZM vzalo na vědomí 

jmenování pana Petra Čálka, velitelem Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Chrastava, starostou 
města. (příloha č. 1 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2015/01/jmenovaci_dekret_velitel_hasicu.pdf   
 
Předložil MST 

 

2015/01/ IV 

ZM schválilo 

smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Města Chrastava (příloha č. 2 k originálu 
usnesení) příjemci: TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ: 46744657 za účelem 
úhrady tzv. vlastního podílu projektu “Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava“. 
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2015/01/dotace-smlouva-spartak-2015.doc  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2015/01/priloha-smlouva-spartak.pdf  

 

2015/01/V 

ZM 
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1) vzalo na vědomí 
studii využití prostoru po odstranění objektu č.p. 136 ( Sepp) (příloha č. 3 k originálu usnesení). 
Zpracováním studie byl pověřený vedoucí ORM usnesením Zastupitelstva města Chrastava dne 
23.6.2014, č.j. 2014/03/XXII. 
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2015/01/01-titulni.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2015/01/02-situace.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2015/01/03var1-2D.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2015/01/04-var1-3D.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2015/01/05-var2-2D.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2015/01/06-var2-3D.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2015/01/07-var3-2D.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2015/01/08-var3-3D.pdf  
 
2) jmenovalo 
pracovní skupinu členů ZM ve složení : Zita Václavíková, Pavel Štekl, Ivan Vydra, Miroslav Balcar, 
Tomáš Jerje, Lambert Medřický, Šimon Dvořák, na zpracování návrhu doporučení dalšího postupu 
řešení prostoru pro ZM. 
 
Předložil ORM – Dv. 

 

2015/01/VI  

ZM schválilo 

členy komise pro otevírání obálek při prodeji částí podílu města Chrastava v MBD Chrastava: Mgr. Bc. 
Aleš Trpišovský, Miroslav Stahoň, Miloslava Šírová. 

 

2015/01/VII 

ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a 
povinností k bytu č. 18 v domě čp. 205, Andělohorská ul., obec Chrastava, za minimální cenu 
380.796,- Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém 
družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu 
(příloha č. 4a k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/02/podminky-volny-byt.doc   
t a k t o:  
nejvyšší nabídce Petra Vacka, za cenu 451.555,- Kč (příloha č. 4b k originálu usnesení) vč. návrhu 
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBDCH Chrastava čj. K/02/2014 
(příloha č. 4c k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/01/byt-205-18.doc   
1 žádost 
kupující nemá splatné pohledávky za městem 

 

2015/01/VIII 

ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a 
povinností k bytu č. 2 v domě čp. 373, Andělohorská ul., obec Chrastava, za minimální cenu 288.588,- 
Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu 
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Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu (příloha č. 5a 
k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/02/podminky-volny-byt.doc   
t a k t o:  
nejvyšší nabídce pana Zdeňka Šimka, za cenu 338.500,- Kč (příloha č. 5b k originálu usnesení) vč. 
návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBDCH Chrastava čj. 
K/03/2014 (příloha č. 5c k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/01/byt-373-2.doc   
2 žádosti 
kupující nemají splatné pohledávky za městem 

 

2015/01/IX 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení 2014/03/XI/3 ze dne 23. 6. 2014 prodej pozemku par.č. 67/4 o výměře 
853 m2 – trvalý travní porost, v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví Petra Šlajcha, za cenu 42.700,- Kč 
a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/04/2015 (příloha č. 6 k originálu 
usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/01/poz-hch.doc   
kupující nemá splatné pohledávky za městem 

 

2015/01/X 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení 2014/03/VIII/2 ze dne 23. 6. 2014 darování pozemků par.č. 1462/2 o 
výměře 643 m2 - ostatní plocha, par.č. 1462/3 o výměře 101 m2 - ostatní plocha, par.č. 1462/5 o 
výměře 33 m2 - ostatní plocha, par.č. 1462/6 o výměře 15 m2 - ostatní plocha a par.č. 1462/8 o 
výměře 5 m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví 
města, vč. návrhu darovací smlouvy čj. DR/01/2015 (příloha č. 7 k originálu usnesení) a pověřilo 
starostu jejím podpisem  
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/01/ds-libereckykraj.doc  

 

2015/01/XI 

ZM schválilo 

na základě nabídky (příloha č. 8a k originálu usnesení) odkup pozemku par.č. 106/1 o výměře 1997 
m2 - ostatní plocha, manipulační plocha, v k.ú. Dolní Chrastava, od pánů Miloše Brejly, Václava Brejly 
a Miroslava Kryštofa, za cenu 1 000 000,- Kč a náklady spojené s koupí vč. návrhu kupní smlouvy čj. 
K/05/2015 (příloha č. 8b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/01/nabidka-bremi.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/01/ks-bremi.doc  

 

2015/01/XII 

ZM vzalo na vědomí 
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nabídku prodeje pozemků (příloha č. 9 k originálu usnesení) Danuše Milerové a Vladimíra Helebranta 
s tím, že ji odložilo na neurčito. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/01/nabidka.pdf   

 

2015/01/XIII 

ZM schválilo 

záměr prodat část pozemku par.č. 852/1 (dle návrhu GP pozemky par.č. 852/9 a č.852/10) o výměře 
325 m2 – trvalý travní porost, v k.ú. Chrastava I, za účelem scelení pozemků. 
(OVÚS a ORM doporučuje) 
 
Předložil ORM – Ml. 

 

2015/01/XIV 

ZM schválilo 

pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2015 (příloha č. 10 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/01/socialnifond2015.doc  

 

2015/01/XV 

ZM schválilo 

žádost Osadního výboru Vítkov na převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2014 do 
schváleného rozpočtu na rok 2015 (příloha č. 11 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/01/zadost-ov-vitkov.jpg  
 
Předložil HFO 

 

2015/01/XVI 

ZM schválilo 

návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2014 (příloha č. 12 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/01/znak-6-zmena-rozpoctu-2014.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/01/6-zmena-rozpoctu-2014.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/01/investicn-plan-6-zmena.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/01/komentar-6-ke-zmene.xls  

 

2015/01/XVII 

ZM schválilo 
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návrh rozpočtu a investičního plánu na rok 2015, včetně změn přijatých na jednání Zastupitelstva 
města (příloha č. 13 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/01/znak-navrh-rozpoctu.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/01/navrh-rozpoctu-2015.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/01/navrh-rozpoctu-2015-investicni-plan.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/01/komentar-k-navrhu-rozpoctu-2015.xls  
 
Předložil HFO 

 

2015/01/XVIII 

ZM 

ve věci obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 2/2014 k zabezpečení záležitostí veřejného 
pořádku kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím 
vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v 
obci, včetně omezení těchto činností.  
(příloha č. 14a k originálu usnesení http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vyhl-14-2.pdf  )  
 
1) vzalo na vědomí  
a) sdělení MVČR , kterým napadlo čl. 2 odst.2, písm. e) jako neústavní, neboť zvýhodňuje město při 
povolování kratší doby nočního klidu (které povoluje město), před jinými subjekty  
(příl. č. 14b k originálu usnesení http://www.chrastava.com/zm/st/2015/01/mvcr_rozbor.pdf  ) 
b) vyjádření starosty města 
(příloha č. 14c k originálu usnesení http://www.chrastava.com/zm/st/2015/01/2014_2_2.pdf  ) 
c) návrhy MFCR na nové znění této OZV (pod č.1/2015) 
(příl. č. 14d k originálu usnesení http://www.chrastava.com/zm/st/2015/01/mvcr_navrhy.pdf   
příloha č. 14e k originálu usnesení http://www.chrastava.com/zm/st/2015/01/mvcr_1.pdf  
příloha č. 14f k originálu usnesení http://www.chrastava.com/zm/st/2015/01/mvcr_2.pdf   
příloha č. 14g k originálu usnesení http://www.chrastava.com/zm/st/2015/01/mvcr_3.pdf   
 
2) rozhodlo  
že tuto obecně závaznou vyhlášku ani rušit ani měnit či doplňovat nebude, neboť dle názoru ZM není 
v rozporu s ústavním pořádkem České republiky  
 
Předložil ST 

 

2015/01/XIX 

ZM schválilo 

plán činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí 2015 (příloha č. 15 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2015/01/plan-kv-15.pdf  

 

2015/01/XX 

ZM schválilo 

smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015 (příloha č. 16 k 
originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2015/01/dopr-obsl-15.pdf   
 
Předložil KS 
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Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


