
Usnesení ze ZM Chrastava dne 31. srpna 2009 

Datum konání: 31. 8. 2009 

2009/04/I 

ZM schválilo  

ověřovatele zápisu: pana Františka Boudu a Ing. Jiřího Mlynáře  

 

2009/04/II 

ZM schválilo 

program zasedání: 
1. Diskuse se senátorem Ing. Karlem Kapounem 
2. Majetkoprávní úkony 
3. 3. změna rozpočtu 2009 
4. Obecně závazná vyhláška 
5. Různé 
6. Diskuse 

 

K bodu č. 2 2009/04/III 

ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu 
č. 5 v domě č. p. 421, Lipová ul., k.ú. Chrastava II, paní Pavle Nešetřilové za cenu 433 624,- Kč a za dalších platných 
podmínek (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů 
ze dne 18. 6. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků) včetně návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o převodu části 
členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava čj. SBS/23/2009 (příloha č.1a k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/nesetrilova_sbs.doc  
a návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/22/2009 (příloha č. 1b k 
originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/nesetrilova_k.doc  
a pověřila starostu jejich podpisem 
(kupující nemá splatné pohledávky za městem) 

 

2009/04/IV 

ZM 

1. zrušilo 
své usnesení čj. 2008/06/III odst. 3 ze dne 1.9. 2008 pro převod bytu č. 6 v domě č.p. 666 manželům Janě a Zdeňkovi 
Kůtovým z důvodu nesplnění podmínek pro prodej části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu 
Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků 
2. schválilo 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu 
č. 6 v domě č. p. 666, Střelecký vrch, k. ú. Chrastava I, manželům Janě a Zdeňkovi Kůtovým za cenu 390 519,- Kč a za 
dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu 
Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků) včetně návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava čj. SBS/24/2009 (příloha č.2a k 
originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/kutovi_sbs.doc  
a návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava K/23/2009 (příloha č. 2b k 
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originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/kutovi_k.doc  
a pověřila starostu jejich podpisem. 
(kupující nemá splatné pohledávky za městem) 

 

2009/04/V 

ZM schválilo 

1. v návaznosti na své usnesení čj. 2008/01/VII, odst. 5 ze dne 4. 2. 2008 prodej dle geometrického plánu č.z. 200-
345/2008  
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/orm-geom-1.pdf  
pozemkové parcely č. 1060/4 o výměře 341 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Vítkov do vlastnictví manželů Heleny a 
Antonína Pechočiakových, za cenu 20.500,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/25/2009 
(příloha č. 3a k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/pechociakovi.doc  
a pověřila starostu jejím podpisem; 
(kupující nemá splatné pohledávky za městem) 
2. v návaznosti na své usnesení čj. čj. 2008/07/XII ze dne 20. 10. 2008 návrh kupní smlouvy čj. K/26/2009 (příloha č. 3b 
k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/delis.doc  
pro prodej dle geometrického plánu č.z. 200-345/2008 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/orm-geom-1.pdf  
pozemkové parcely č. 1060/3 o výměře 3386 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví pana Oldřicha 
Deliše, za cenu 203.200,- Kč a náklady spojené s prodejem a pověřilo starostu jejím podpisem 
(kupující nemá splatné pohledávky za městem) 

 

2009/04/VI 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. čj. 2009/02/XII ze dne 6. 4. 2009 návrh kupní smlouvy čj. K/27/2009 (příloha č. 4 k 
originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/zahradnikovi.doc  
pro prodej pozemkové parcely č. 136 o výměře 92 m2 - zahrada, pozemkové parcely č. 1390 o výměře 141 m2 - 
zahrada, vše k.ú. Chrastava I a dle geometrického plánu č.z. 477-36/2009 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/orm-geom-3.pdf  
pozemkové parcely č. 1342/14 o výměře 31 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví manželů Zdeňky a 
Petra Zahradníkových, za cenu 26.400,- Kč a náklady spojené s prodejem, a pověřilo starostu jejím podpisem 
(kupující nemá splatné pohledávky za městem) 

 

2009/04/VII 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. čj. 2009/02/XIV ze dne 6. 4. 2009 prodej jiné stavby se stavební parcelou č. 162 o 
výměře 20 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a dle geometrického plánu čz. 208-38/2009 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/orm-geom-2.pdf   
pozemkové parcely č. 84/4 o výměře 79 m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví paní 
Františky Markové, za cenu 9.900,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/28/2008 (příloha č. 
5 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/markova.doc  a pověřila starostu jejím podpisem 
(kupující nemá splatné pohledávky za městem) 

 

2009/04/VIII 
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ZM 

1. zrušilo 
svá usnesení čj. 2008/06/XIV ze dne 1. 9. 2008 a čj. 2008/07/XIV ze dne 20. 10. 2008 z důvodu sloučení koupě 
předmětných pozemků do jedné kupní smlouvy správcem konkurzní podstaty úpadce 
2. schválilo 
koupi dle geometrického plánu č.z. 570-199/2008 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/orm-geom-4.pdf  
pozemkové parcely č. 789/4 o výměře 67 m2 - ostatní plocha, zeleň a dále pozemkové parcely č. 156/4 o výměře 673 
m2 - ostatní plocha komunikace vč. věcného břemene spočívajícího v průchodu a průjezdu ve prospěch oprávněného z 
věcného břemene, jako vlastníka objektu čp. 94 a st.p. č. 253, vše k.ú. Dolní Chrastava, od prodávajícího JUDr. 
Alexandra Šoljaka, správce konkurzní podstaty úpadce, do vlastnictví města, za cenu 69 867,- Kč vč. návrhu kupní 
smlouvy se zřízením věcného břemene čj. K/24/2009 (příloha č. 6 k originálu usnesení 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/majba.doc   
a pověřila starostu jejím podpisem  

 

2009/04/IX 

ZM schválilo 

bezúplatný převod (nabytí) ve smyslu ust. §17 odst. 1 zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších přepisů níže pozemkových parcel od Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví města  
 
k.ú Dolní Vítkov 
745/3 o výměře 4 949 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
745/1 o výměře 1 430 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
720 (vč. mostu) o výměře 401 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
 
k.ú Andělská Hora u Chrastavy 
520/6 o výměře 432 m2 - trvalý travní porost 
736 o výměře 4 331 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
 
k.ú Chrastava I 
837/1 o výměře 391 m2 - orná půda  
 
k.ú Horní Chrastava 
1236/1 o výměře 195 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
1395 o výměře 1 237 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
1397 o výměře 631 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
1451 o výměře 140 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
 
k.ú Dolní Chrastava  
291/4 o výměře 25 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
800 o výměře 1 303 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
861/1 o výměře 416 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
 
k.ú Horní Vítkov 
1214/2 o výměře 2 289 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
1208 o výměře 4 208 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
1196 o výměře 2 839 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
1112/1 o výměře 3 937 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
1091 o výměře 2 614 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
vč. smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 63/09, čj. RU/26/2009 (příloha č. 7 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/orm-smlouva-pf.pdf   
a pověřila starostu jejím podpisem 
 
Předložil ORM-Ml. 

 

K bodu č. 3 2009/04/X 

ZM schválilo 
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na základě doporučení RM čj. 2009/11/VII ze dne 24. 8. 2009 návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2009 
(příloha č. 8 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2009/04/znak.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2009/04/3zmena.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2009/04/ip3zmena.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2009/04/komentar3zmena.xls  
 
Předložil HFO. 

 

2009/04/XI 

ZM schválilo 

v souladu se schválenou 3. změnou rozpočtu na rok 2009 darovací smlouvu DR/13/2009 – poskytnutí finančního daru 
Římskokatolické farnosti Chrastava, Vrchlického 328/81, Liberec 14, IČ 467 49 250 ve výši 50.000,- Kč  
(příloha č. 9 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2009/04/drfarnost.doc  
 
Předložil HFO. 

 

K bodu č. 4 2009/04/XII 

ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje 
(příloha č. 10a k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2009/04/ozv_4_2009.doc   
(důvodová zpráva příloha č. 10b k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2009/04/ozv_duvod.doc   
 
Předložil ST. 

 

K bodu č. 5 2009/04/XIII 

ZM potvrdilo 

usnesení RM č. 2009/10/XVI ze dne 27. 7. 2009 o schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0411/S (příloha č. 11 k 
originálu usnesení) z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „RTN – Terminál Chrastava„ 
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2009/04/rtn.pdf  
 
Předložil ORM-Dv. 

 

2009/04/XIV 

ZM schválilo 

podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace (příloha č. 12 k originálu usnesení) na modernizaci 
pracoviště CZECH POINT z Integrovaného operačního programu 
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2009/04/cp.pdf  
 
Předložil ORM-Dv. 
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2009/04/XV 

ZM odložilo 

stanovisko ve věci žádosti společnosti NYKUMA, s.r.o. 
 
Předložil člen ZM Mgr. Oldřich Němec. 

 

2009/04/XVI 

ZM jmenovalo 

v roce 2009 za celoživotní práci „Osobnost města Chrastavy“. Slavnostní vyhlášení bude 23. října 2009.  
 
Předložil SK. 

 

2009/04/XVII 

ZM vyjádřilo 

plnou podporu krokům starosty města ve věci spojené s prodejem akcíí společnosti ČSAD, a.s. a vyzvalo ostatní obce 
(akcionáře) ke společnému postupu a pověřilo starostu k vyvolání jednání se starosty dotčených obcí 
 
Předložil člen ZM Mgr. Oldřich Němec. 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Miloslav Pilař, místostarosta  
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