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Usnesení ze ZM Chrastava dne 5. září 2011 

Datum konání: 5. 9. 2011 

2011/07/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: Mgr. Oldřich Němec, Bc. Ondřej Kout 

 

2011/07/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Diskuse s občany 
2) Majetkoprávní úkony 
3) Finance 
4) Školství 
5) Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 
6) Různé 
7) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2011/07/III 

ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu 
č. 2 v domě čp. 224, nám. 1. máje, v k. ú. Chrastava I, manželům Věře a Bronislavu Gistrovým, za cenu 535.341,- Kč a 
za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu 
Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků 
http://chrastava.com/zm/ormmaj/2011/04/podminky-najemni-byty.doc 
včetně návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. 
K/28/2011 (příloha č. 1 k originálu usnesení a pověřila starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/07/gistrovi-byt.doc )  
(žadatelé nemají splatné pohledávky za městem) 

 

2011/07/IV 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2011/06/XVII ze dne 27. června 2011 prodej pozemkové parcely č. 264/6 o výměře 129 
m2 - zahrada v k.ú. Chrastava I, za podmínky koupě domu čp. 182 žadateli, do podílového vlastnictví Jany Zoubkové a 
Jiřího Janků, za cenu 12.900,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/29/0011 (příloha č. 2 k 
originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/07/ks-janku.doc   
(žadatelé nemají splatné pohledávky za městem) 

 

2011/07/V 

ZM schválilo 



 2

koupě a směnu nemovitostí z důvodu probíhajícího úsilí o realizaci veřejně prospěšné stavby Libereckého kraje: 
„Chrastava, dopravní řešení v centru města – přeložka silnice II/592“ – III. etapa. Bez realizace těchto smluv by nemohlo 
dojít k realizaci této veřejně prospěšné stavby. 
(koordinační situace příloha č. l http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/07/situace.pdf  a záborový elaborát příloha 
č. 2 http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/07/zabor.pdf  ke všem odstavcům tohoto bodu) 
 
1. koupi pozemkové parcely č. 119 o výměře 219 m2 – zahrada, části kolny na stavební parcele č. 56, části stavební 
parcely č. 56 o výměře cca 8 m2, vč. porostů, součástí a příslušenství, vše k.ú. Chrastava I, které jsou ve vlastnictví paní 
Věry Holčapkové a pana Ivana Martenka, vč návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/06/2011 (příloha č. 3a k 
originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/07/sbs-martenek.doc   
 
2. koupi části pozemkové parcely č. 128 o výměře cca 51 m2 – zahrada, vč. porostů, součástí a příslušenství, vše k.ú. 
Chrastava I, která je ve vlastnictví manželů Heleny a Josefa Kolouchových, vč návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
čj. SBS/07/2011 (příloha č. 3b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/07/sbs-kolouchovi.doc   
 
3. koupi rodinného domu čp. 330 se stavební parcelou č. 60 o výměře 224 m2, vč. porostů, součástí a příslušenství, vše 
k.ú. Chrastava I, která je ve vlastnictví pana Zdeňka Faltina, vč návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. 
SBS/09/2011 (příloha č. 3c k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/07/sbs-faltin.doc   
 
4. koupi části pozemkové parcely č. 1478 – vodní plocha v k.ú. Chrastava I, od Povodí Labe, s.p., které má právo 
hospodařit s majetkem státu, vč návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/25/2011 (příloha č. 3d k originálu 
usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/07/sbs-povodi.doc   
 
5. směnu, kterou město Chrastava převede nezastavěné části pozemkových parcel č. 147, č. 148 a č. 157, vč. porostů, 
součástí a příslušenství, vše k.ú. Chrastava I, do SJM Bc. Jitky a Luďka Zlesákových, naopak výměnou zato manželé 
Bc. Jitka a Luděk Zlesákovi převedou část pozemkové parcely č. 169/1 o výměře cca 448 m2 vč. porostů, součástí a 
příslušenství, v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví města Chrastava, vč návrhu smlouvy o budoucí smlouvě směnné čj. 
SBS/22/2011 (příloha č. 3e k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/07/sbs-zlesakovi.doc   
 
Předložil ORM Ml. 

 

2011/07/VI 

ZM schválilo 

v souladu s doporučením RM ze dne 15.8.2011 čj. 2011/14/VI žádost TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 
Chrastava, IČ 46744657 o mimořádnou dotaci včetně smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace čj. 
HFO/BL/Sp/3/2011 tuto skutečnost zahrnující a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy (příloha č. 4a a 4b k 
originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/07/zadost-spartak.pdf   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/07/smlouva-spartak.doc   
 
Předložil HFO. 

 

2011/07/VII 

ZM vzalo na vědomí 

v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2010 schválený členskou schůzí Mikroregionu Hrádecko – 
Chrastavsko dne 28.6.2011, čj. 2011/III/MHCH-11 (příloha č. 5 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/07/zaverecny-ucet.doc   
 
Předložil HFO. 
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2011/07/VIII 

ZM 

1) zřídilo 
podle §84 odst. 2, písm. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účelový fond oprav obecních bytů a domů (příloha č. 6a k 
originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ozo/2011/07/najemne.doc   
http://www.chrastava.com/zm/ozo/2011/07/vypocet najemneho.jpg   
2) schválilo 
pravidla tvorby a čerpání účelového fondu oprav obecních bytů a bytových domů (příloha č. 6b k originálu usnesení)a 
pověřila starostu města jeho podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ozo/2011/07/fond-pravidla-cerpani.doc   
 
Předložil OZO. 

 

K bodu č. 4 2011/07/IX 

ZM rozhodlo 

o uzavření dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření společného předškolního obvodu mateřské školy č. D/12/2010 (příloha č. 
7 k originálu usnesení) a pověřila starostu města jeho podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ozo/2011/07/skolka.doc   
 
Předložil OZO. 

 

K bodu č. 5 2011/07/X 

ZM zamítlo 

návrh Ministerstva vnitra České republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky č.7/2010 o stanovení podmínek v 
rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku pro průběh veřejnosti přístupných sportovních podniků o zrušení 
obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 (důvodová zpráva včetně návrhu ministerstva příloha č. 8a k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2011/07/7_2010.pdf   
(vyhláška č.7/2010 příloha č. 8b k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vyhl-10-7.htm  
 
Předložil ST. 

 

K bodu č. 6 2011/07/XI 

ZM schválilo 

komisi pro vyhodnocení Sportovce Chrastavy pro rok 2011 ve složení: předseda komise: Mgr. Oldřich Němec; členové: 
Mgr. Eva Kašková, Kateřina Rožcová, Danuše Husáková, Bc. Ondřej Kout 
 
Předložila MST. 

 

2011/07/XII 

ZM schválilo 
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1. zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za 1. pololetí 2011 a návrh plánu činnosti kontrolního 
výboru zastupitelstva města na 2. pololetí 2011. (příloha č. 9a k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2011/07/kontrolni-vybor.pdf   
2. návrh předsedy kontrolního výboru na peněžitá plnění členům výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva města za 1. 
pololetí r. 2011, (příloha č. 9b k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/taj/2011/07/odmeny-kv.jpg  
 
 
Předložil TAJ. 

 

2011/07/XIII 

ZM uložilo 

HFO na základě projednání a vzetí na vědomí zprávy pracovní komise zabývající se "Problémem s pitnou vodou ve 
Vítkově" na ZM dne 27. června 2011 předložit návrh na zřízení fondu a pravidel "Pro řešení problematiky pitné vody ve 
Vítkově pro oblast, kde není veřejný vodovod" v termínu do konce roku 2011  
 
Předložil člen ZM Mgr. Karel Řehák. 

 

2011/07/XIV 

ZM schválilo 

podání žádosti na Liberecký kraj o poskytnutí dotace na akci "Stavební objekt SO 105 Místní komunikace včetně 
chodníků a terénních úprav" na které se Město Chrastava a firma Benteler bude podílet v částce po 1 milionu Kč 
 
Předložil St. 

 

2011/07/XV 

---  

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


