
Usnesení ze ZM Chrastava dne 7. února 2011 
Datum konání: 7. 2. 2011 

2011/02/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: MUDr. Petr Hartl, Mgr. Oldřich Němec 

 

2011/02/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Diskuse s občany 
2) Majetkoprávní úkony 
3) Rozpočet, finance 
4) Smlouvy 
5) Informace na vědomí 
6) Různé 
7) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2011/02/III 

ZM schválilo 

1. v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/VII ze dne 21. června 2010 prodej poz.p č. 205/3 o výměře 42 m2 - 
ostatní plocha a poz.p 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/02/2011, č. OPL/268/2011 
(příloha č. 1a k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/02/k-02-2011.doc   
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/IX odst. 5 ze dne 21. června 2010 prodej stavební parcely č. 88/3 o 
výměře 566 m2 - zbořeniště v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví pana Martina Horáka, za cenu 28 300,- Kč a 
náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/01/2011 (příloha č. 1 b k originálu usnesení a 
pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/02/horak.doc   
(kupující nemá splatné pohledávky za městem) 
3. bezúplatný převod (nabytí) pozemkové parcely č. 618/3 o výměře 83m2 – zahrada v k.ú. Chrastava 1, do 
vlastnictví Města z vlastnictví Pozemkového fondu ČR 

 

2011/02/IV 

ZM schválilo 

nabytí (bezúplatný převod) poz.p.č. 539/11 o výměře 19 021 m2 – lesní pozemek v k.ú. Horní Chrastava, z 
vlastnictví společnosti Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví města, vč. návrhu souhlasného prohlášení o 
přechodu vlastnického práva na obec na základě §2 zákona ČNR č.172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z 
majetku České republiky do vlastnictví obcí 
čj. RU/03/2011 (příloha č. 2 k originálu usnesení a pověřilo starostu jeho podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/02/lesy.doc   

 

2011/02/V 
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ZM schválilo 

1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 380/10 o výměře 146 m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava I, za účelem 
zřízení zahrady 
(OVÚS a ORM doporučují) 
2. záměr prodat část pozemkové parcely č. 115/1 o výměře cca 100 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Vítkov, za 
účelem zřízení zahrady  
(OV doporučuje, OVÚS a ORM doporučují za podmínky vytyčení hranice předmětné části pozemku) 
3. záměr prodat pozemkovou parcelu (nebo část) č. 699/4 o výměře 66 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Vítkov, za 
účelem zpevnění břehu potoka  
(OV doporučuje za podmínky zachování přístupu z komunikace k domu čp. 25 a na sousední pozemky, OVÚS a 
ORM doporučují za podmínky OV) 
4. záměr směnit část pozemkové parcely č. 1060/1 o výměře cca 1515 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Dolní 
Vítkov, která je ve vlastnictví města, za část pozemkové parcely č. 396/6 o výměře cca 1515 m2 - trvalý travní 
porost v k.ú. Horní Vítkov, která je ve vlastnictví pana Oldřicha Deliše  
(OV doporučuje,OVÚS a ORM doporučují) 

 

2011/02/VI 

ZM zamítlo 

na základě nabídky koupi pozemkové parcely č. 661/13 o výměře 296 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a 
pozemkové parcely č. 737 o výměře 955 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k.ú. Dolní Vítkov 
(OV koupi doporučuje, OVÚS a ORM koupi nedoporučují) 

 

K bodu č. 3 2011/02/VII 

ZM schválilo 

návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2010 (příloha č. 3 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/02/znak-zmena.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/02/6-zmena-rozpoctu-2010.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/02/investicni-plan-6-zmena.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/02/komentar-6zmena.xls   
 
Předložil HFO. 

 

2011/02/VIII 

ZM schválilo 

návrh rozpočtu a investičního plánu na r. 2011 včetně změn provedených přímo na jednání ZM (příloha č. 5 k 
originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/02/znak-rozpocet.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/02/rozpocet2011.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/02/investicni-plan-rozpocet2011.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/02/komentar-rozpocet2011.xls   
 
Předložil HFO. 

 

2011/02/IX 

ZM schválilo 
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finanční rámec projektu „Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti přírodním  
živlům“ a zajištění předfinancování tohoto projektu ve výši 300.000,--EUR (tj. 7,200.000,-- Kč) v letech 2011 až 
2013 
 
Předložil HFO. 

 

2011/02/X 

ZM schválilo 

pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2011 (příloha č. 5 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/02/socialnifond2011.doc   
 
Předložil HFO. 

 

2011/02/XI 

ZM schválilo 

návrhy předsedů osadních výborů Vítkov a Andělská Hora a návrhy předsedů kontrolního a finančního výboru na 
peněžitá plnění členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města za 2. pololetí r. 2010, včetně návrhu 
místostarostky města na finanční plnění předsedům těchto výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města  
(příloha č. 6 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/taj/2011/02/odmeny-vitkov.jpg  
http://www.chrastava.com/zm/taj/2011/02/odmeny-ah.jpg   
http://www.chrastava.com/zm/taj/2011/02/odmeny-fv.jpg   
http://www.chrastava.com/zm/taj/2011/02/odmeny-kv.jpg  
 
Předložil TAJ. 

 

K bodu č. 4 2011/02/XII 

ZM schválilo 

smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2011 s KÚ LK (příloha č. 7 k 
originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2011/02/smlouva-ku.pdf  
 
Předložila KS. 

 

2011/02/XIII 

ZM schválilo 

1) obsahový rámec projektu „Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti přírodním živlům“ 
(příloha č. 8a k originálu usnesení) a souhlasí s jeho předložením za respektování podmínek „Programu Cíl 3/Ziel 
3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013“ 
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2011/02/cisterna.doc  
2) smlouvy o spolupráci (příloha č. 8b k originálu usnesení) s partnery projektu Skalicí a Bertsdorf-Hörnitz.  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2011/02/smlouva-spoluprace.doc  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2011/02/prohlaseni.doc  
 
Předložil ORM-Dv. 
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K bodu č. 5 2011/02/XIV 

1) ZM vzalo na vědomí 

v návaznosti na usnesení ZM Chrastava č. 2010/07/XXIII, bod 3 ze dne 13. 12. 2010 přehled dotačních možností 
zpracovaných odborem ORM na výstavbu vodovodu ve Vítkově (příloha č. 9 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/ormved/2011/02/vodovod.xls  
 
Předložil ORM-Dv. 

 

2) ZM zřídilo 

pracovní komisi, která se bude zabývat problematikou vody ve Vítkově. 
 
Předložil Mgr. Karel Řehák - člen ZM. 

 

3) ZM schválilo 

složení pracovní komise: 
Mgr. Karel Řehák, Miloslav Pilař, Ivan Vydra, Mgr. Jakub Dvořák 

 

K bodu č. 6 2011/02/XV 

ZM schválilo 

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, vydání X. změny územního plánu města Chrastavy a podle § 172 správního řádu 
vydání opatření obecné povahy č. 1/2011 (příloha č. 10 k originálu usnesení)  
http://chrastava.com/zm/ovus/2011/opatreni_obecne_povahy_zmenac10.doc   
 
Předložil OVÚS. 

 

2011/02/XVI 

ZM zamítlo 

žádost Občanského sdružení LUNGTA, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1 (příloha č. 11 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2011/02/tibet.jpg   
 
Předložil ST. 

 

2011/02/XVII 

ZM schválilo 

komisi pro vyhodnocení grantu města Chrastava pro rok 2011 ve složení: 
Petr Rozmajzl, Eva Kašková, Danuše Husáková, Ivan Vydra a Bc. Ondřej Kout. Předseda komise: Ivan Vydra 
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Předložila MST. 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  
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