
Usnesení ze ZM Chrastava dne 13. prosince 2010 

Datum konání: 13. 12. 2010 

2010/07/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: Kateřina Rožcová, Ing. Karel Žemlička,  

 

2010/07/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Diskuse s občany (převzetí petice občanů Václavic) 
2) Majetkoprávní úkony 
3) Rozpočet 2010, provizorium 2011, finance 
4) Obecně závazné vyhlášky 
5) Delegace 
6) Informace na vědomí 
7) Různé 
8) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2010/07/III 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2010/04/VIII odst. 1 ze dne 20. září 2010 návrh kupní smlouvy čj. K/22/2010 (příloha č.1 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/07/spartak.doc  pro koupi pozemkové 
parcely č. 1339/1 o výměře 2033 m2- ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Chrastava I a pozemkové parcely č. 750/1 o výměře 
915 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Dolní Chrastava, od Tělovýchovné jednoty Spartak Chrastava a pověřilo starostu jejím podpisem 

 

2010/07/IV 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/VII ze dne 21. června 2010 prodej pozemkové parcely č. 205/3 o výměře 42 m2– ostatní plocha a 
pozemkové parcely č. 205/5 o výměře 37 m2 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví Libereckého kraje, za cenu 3 950,- Kč a 
náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/21/2010, č. OPL/3308/2010 (příloha č. 2 k originálu usnesení) a pověřilo starostu 
jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/07/kraj.doc   

 

2010/07/V 

ZM 

1) zrušilo 
své usnesení čj. 2010/03/VI odst. 4 ze dne 21. června 2010;  
(zápis kupní smlouvy dle geometrického plánu č. 223-37/2010 pro prodej stavební parcely č. 235 o výměře 7 m2 v k.ú. Andělská Hora u 
Chrastavy paní Evě Lejskové zamítnul katastrální úřad) 
2) schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2009/07/VIII odst. 5 ze dne 9. prosince 2009 prodej dle geometrického plánu č. 227-37/2010  
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/07/geometr227-37-2010.pdf  části 
pozemkové parcely č. 720/1 díl „a“ o výměře 7 m2 - zastavěná plocha v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, do podílového vlastnictví paní Evě 
Lejskové – ideální podíl ve výši 1/2 z celku a panu Petru Lejskovi - ideální podíl ve výši 1/2 z celku, cenu za 400,- Kč a náklady spojené s 
prodejem, vč návrh kupní smlouvy čj. K/23/2010 (příloha č. 3 k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/07/lejskovi.doc   
(kupující nemá splatné pohledávky za městem) 
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2010/07/VI 

ZM schválilo 

změnu svého usnesení čj. 2010/03/VI odst. 3 ze dne 21. června 2010, takže nově zní:  
prodej dle geometrického plánu č. 511-36/2010  
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/07/geometr511-36-2010.pdf   
pozemkové parcely č. 1343/6 o výměře 145 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví paní Aleny Rejzkové, cenu 10.000,- Kč a 
náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/24/2010 (příloha č. 4 k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/07/rejzkova.doc   
(snížení ceny z původních 14.500,- Kč doporučuje finanční výbor z důvodu značného poškození pozemku při povodni, kupující nemá splatné 
pohledávky za městem) 

 

2010/07/VII 

ZM schválilo 

záměr směny pozemku(ů) ve vlastnictví města za pozemek(y) ve vlastnictví fyzické osoby, která přišla o dům z důvodu povodní v r. 2010, za 
podmínek, že  
1) žadatel měl trvalé bydliště a prokazatelně bydlel v domě, který byl zbourán na základě rozhodnutí o odstranění stavby 
2) na nemovitostech v den směny neváznou žádné závazky, zástavy, pohledávky apod.; 
3) žadatel si vybral pozemek pro směnu z nabídky města 
4) žádost o směnu bude podána nejpozději do 28.2. 2011 do 11.00 hodin na sekretariát MěÚ 
5) žadatel se zavazuje, že doplatí městu rozdíl ceny pozemku dle znaleckého posudku; 
6) v případě, že žadatelů na směnu stejného pozemku z majetku města bude více rozhodne los. 

 

2010/07/VIII 

ZM schválilo 

1) záměr směny dle geometrického plánu č. 517-67/2010 pozemkové parcely č. 1431/2 o výměře 155 m2 - ostatní plocha, pozemkové parcely č. 
1431/4 o výměře 216 m2 - ostatní plocha a pozemkové parcely č. 1431/5 o výměře 147 m2- ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města, za 
pozemkovou parcelu č. 880/4 o výměře 559 m2, která je ve vlastnictví pana Zdeňka Hrušky, vše k.ú. Horní Chrastava  
2) záměr směny dle geometrického plánu č. 517-67/2010 pozemkové parcely č. 1441/2 o výměře 216 m2 - ostatní plocha, která je ve vlastnictví 
města, za pozemkové parcely.č. 880/5 o výměře 345 m2, která je v podílovém vlastnictví pana Zdeňka Jiránka a Josefa Jiránka, vše k.ú. Horní 
Chrastava  

 

2010/07/IX 

ZM schválilo 

1. záměr prodat pozemkovou parcelu (nebo její část) č. 576/2 o výměře 2730 m2 - trvalý travní porost a pozemkovou parcelu (nebo její část) č. 
834/2 o výměře 289 m2 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Dolní Chrastava, za účelem výstavby RD  
2. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 153/3 o výměře 934 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Vítkov, za účelem výstavby RD  
3. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 113 o výměře 606 m2 - zahrada, pozemkovou parcelu č. 268/1 o výměře 929 m2 - trvalý travní porost a 
stavební parcelu č. 84/3 o výměře 114 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Horní Vítkov, za účelem výstavby RD.  

 

2010/07/X 

ZM schválilo 

záměr prodat pozemkovou parcelu č. 53/2 o výměře 281 m2 – orná půda a pozemkovou parcelu m2 č. 773/2 o výměře 11 m2 - ostatní plocha, 
vše k.ú. Dolní Chrastava, za účelem výsadby živého plotu jako protipovodňové zábrany 
(OVÚS a ORM doporučuje) 
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2010/07/XI 

ZM schválilo 

záměr prodat část pozemkové parcely č. 315/1 o výměře cca 600 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Dolní Chrastava na zřízení zázemí k domu a 
zahrady 
(OVÚS a ORM doporučuje) 

 

2010/07/XII 

ZM zamítlo 

1. záměr prodat stavební parcely č. 7/3 o výměře 482 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Chrastava I 
OVÚS a ORM nedoporučují do doby výstavby místní komunikace, ORM doporučuje pronájem předmětného pozemku) 
2. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 871/1 o výměře 182 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava; 
(OVÚS a ORM nedoporučují do doby vyřešení sousední komunikace na poz.p.č. 1520/1, 
ORM doporučuje pronájem předmětného pozemku) 
3. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 374/2 o výměře 9365 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy 
(osadní výbor nedoporučuje z důvodu využití pozemku pro potřeby města nebo pro čističku odpadních vod, doporučuje pouze zřízení VB přístupu, 
OVÚS a ORM nedoporučuje, souhlasí s vyjádřením OV ) 
 
Bod III - XII předložil ORM - Ml. 

 

K bodu č. 3 2010/07/XIII 

ZM schválilo 

návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2010 (příloha č. 5 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/07/znak.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/07/5-zmena-rozpoctu-2010.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/07/investicni-plan-5zmena.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/07/komentar-5zmena.xls   
 
Předložil HFO. 

 

2010/07/XIV 

ZM schválilo 

1. rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2011 dle § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 6 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/07/znak-provizorium.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/07/provizorium-2011.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/07/investicn-plan-provizorium.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/07/komentar-provizorium.doc   
2. pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
(příloha č. 7 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/07/pravidla-provizorium.doc   
 
Předložil HFO.  

 

2010/07/XV 

ZM schválilo 

v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, rozpočtový výhled na rok 
2011 - 2013 (příloha č. 8 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/07/rozpoctovy-vyhled.xls   
 
Předložil HFO.  
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2010/07/XVI 

ZM schválilo 

darovací smlouvu DR/8/2010 – poskytnutí finančního daru v souladu s vůlí dárce město Frenštát pod Radhoštěm příspěvkové organizaci 
Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, 463 31 Chrastava, IČ 72741881 ve výši 326.486,-- Kč (příloha č. 9 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/07/skolka-dar.doc   
 
Předložil HFO.  

 

K bodu č. 4 2010/07/XVII 

ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, o stanovení podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku pro průběh veřejnosti 
přístupných sportovních podniků a o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 ze dne 12. dubna 2010 (příloha č. 11 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2010/07/ozv-7-2010.doc   
 
Předložil TAJ. 

 

2010/07/XVIII 

ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2009 ze dne 22. června 2009 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 12 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/07/ozv-8-2010.doc   
 
Předložil HFO.  

 

K bodu č. 5 2010/07/XIX 

ZM deleguje 

1. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., konané v 
roce 2011 (náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka) 
2. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Technické a stavební služby a. s., konané v roce 2011 
(náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka) 
3. zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, na jednání členské schůze bytového družstva MBD Chrastava a. s., konané v roce 
2011 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta) 
4. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2011 (náhradník paní Zita 
Václavíková, místostarostka) 
5. zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, na jednání valné hromady 
a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2011 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta) 
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2011 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta) 
 
Výše uvedené delegace jsou platné od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 
 
Předložil TAJ. 

 

K bodu č. 6 2010/07/XX 

ZM vzalo na vědomí 

přehled dílčích vyúčtování prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce nařízené orgány obcí v rámci řešení krizové situace při povodních v 
srpnu 2010 (příloha č. 13 k originálu usnesení ) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/07/povodne.pdf   
 
Předložil HFO.  
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2010/07/XXI 

ZM vzalo na vědomí 

seznam dotačních projektů obnovy města Chrastava z Programu Obnova obecního majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR (příloha č. 14 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2010/07/dotace-obnova.xls  
 
Předložil ORM. 

 

2010/07/XXII 

ZM 

1) vzalo na vědonmí 
žádost Občanského sdružení osada Vysoká o umístění dopravních značek a osazení závory  
(příloha č. 15 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2010/07/zadostvysoka.pdf  
2) vzalo na vědomí 
informaci starosty města, tajemníka MěÚ, vedoucí kanceláře starosty, velitele městské policie, vedoucí odboru výstavby a územní správy (silniční 
správní úřad pro předmětnou komunikaci), že dne 22. 11. 2010 byla předmětná komunikace bez jakéhokoliv souhlasu a vědomí města osazena 
dopravní značka č. 10A „Slepá pozemní komunikace“ a č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ přesně dle požadavků v žádosti 
Občanského sdružení osada Vysoká s tím, že se nepovolené dopravní značení odstranilo. 
Fotografie: 
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2010/07/vysoka1.jpg  
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2010/07/vysoka2.jpg  
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2010/07/vysoka3.jpg  
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2010/07/vysoka4.jpg  
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2010/07/vysoka5.jpg  
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2010/07/vysoka6.jpg   
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2010/07/vysoka7.jpg  
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2010/07/vysoka8.jpg  
3) vzalo na vědomí 
stanovisko městské policie (příloha č. 16a k originálu usnesení), Odboru výstavby a územní 
správy (příloha č. 16b k originálu usnesení) a osadního výboru Vítkov - u OS Vítkov  
s výjimkou dopravní značky č. 10A „Slepá pozemní komunikace“(příloha č. 16c  
k originálu usnesení).  
16a http://www.chrastava.com/zm/ksved/2010/07/mpvysoka.pdf  
16b http://www.chrastava.com/zm/ksved/2010/07/ovusvysoka.pdf  
16c http://www.chrastava.com/zm/ksved/2010/07/osvitkovvysoka.pdf  
4) zamítlo 
žádost o umístění dopravního značení a osazení značky č. B11 „Zákaz vjezdu všech  
motorových vozidel“ z obou stran, č. 10A „Slepá pozemní komunikace“ a závory, a to  
z důvodu umožnění průjezdu, jak do části obce Vítkov, tak do obce Nová Ves (značka  
„Slepá ulice“ by sice sama o sobě nevadila, ale nebyla by pravdivá) 
5) pověřilo 
městskou policii jednáním se silničním správním úřadem o umístění dopravního značení zákaz vjezdu nákladních vozidel s dodatkovou tabulkou 
mimo dopravní obsluhy 
 
Předložila KS. 

 

2010/07/XXIII 

ZM  

1) vzalo na vědomí 
podnět pana Mgr. Karla Řeháka ve věci požadavku na zřízení vodovodu pro Dolní a Horní Vítkov (příloha č. 17 k originálu usnesení) 
2) vzalo na vědomí 
informaci starosty, že v dané věci již jednal s ředitelem SVS a.s. a jednání budou dále pokračovat  
3) uložilo 
odboru ORM zajistit v dané záležitosti veškeré informace v dotačních titulech 
 
Předložil ST. 

 

2010/07/XXIV 
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ZM 

1) vzalo na vědomí 
v návaznosti na své usnesení 2010/06/XVIII informaci Ministerstva vnitra ve věci možnosti odvolávání členů osadních výborů (příloha č. 18 k 
originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2010/07/mv.pdf   
2) odvolalo 
všechny dosavadní členy osadních výborů Andělská Hora a Vítkov s výjimkou člena osadního výboru Andělská Hora pana Michala Junka a člena 
osadního výboru Vítkov pana Romana Dymeše, kteří byli určeni na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 8. 11. 2010 
3) určilo 
za členy osadního výboru Andělská Hora pana Josefa Zoula, paní Věru Čermákovou, paní Moniku Hartlovou a pana Aleše Knapa 
4) zvolilo 
předsedou osadního výboru v Andělské Hoře paní Věru Čermákovou 
5) určilo 
za členy osadního výboru Vítkov pana Pavla Pěcha, Ing. Miroslava Balcara, pana Miloslava Pilaře a paní Miloslavu Paprskářovou 
6) zvolilo 
předsedou osadního výboru ve Vítkově Ing. Miroslava Balcara 
 
Předložil ST. 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  

http://www.chrastava.com/zm/st/2010/07/mv.pdf
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