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Usnesení ze ZM Chrastava dne 12. prosince 2011 

Datum konání: 12. 12. 2011 

2011/09/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: Kateřina Rožcová a Pavel Pěch  

 

2011/09/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Diskuse s občany 
2) Majetkoprávní úkony  
3) Finance 
4) Výbory 
5) Obecně závazné vyhlášky 
6) Voda Vítkov 
7) Delegace 
8) Různé 
9) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2011/09/III 

ZM schválilo 

1. v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XIX odst. 5 ze dne 23. června 2008 prodej dle geometrického plánu č. 522-
169/2010  
(http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/09/geometr-zoul.pdf ) poz.p.č. 1345/5 o výměře 88 m2 - zahrada v k.ú. 
Horní Chrastava, do podílového vlastnictví manželů Veroniky a Ioana Popových – ideální podíl ve výši 1/2 z celku, a 
manželů Dany a Zdenka Zoulových - ideální podíl ve výši 1/2 z celku, za cenu 6.600,- Kč a náklady spojené s prodejem, 
vč návrhu kupní smlouvy čj. K/31/2011 (příloha č. 1a k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/09/zoulovi.doc  
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/06/XVII odst. 2 ze dne 27. června 2011 prodej poz.p.č. 1079/1 o výměře 296 
m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů Ludmily a Pavla Baumrukrových, za cenu 29.600,- Kč 
a náklady spojené s prodejem, vč návrhu kupní smlouvy čj. K/32/2011 (příloha č. 1b k originálu usnesení) a pověřilo 
starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/09/baumrukr.doc  
3. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/06/XVII odst. 7 ze dne 27. června 2011 směnu dle geometrického plánu č. 
557-167/2011 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/09/geometr-fiala.pdf   
poz.p.č. 1464/2 o výměře 168 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Chrastava, která je ve vlastnictví města Chrastava, a dle 
geometrického plánu č. 556-166/2011 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/09/geometr-mesto.pdf  
poz.p.č. 1176/3 o výměře 74 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Chrastava, která je ve vlastnictví manželů Miriam a Pavla 
Fialových, za rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši 9.400,- Kč a 1 nákladů spojených se směnou, které uhradí 
manželé Fialovi, vč. návrhu směnné smlouvy čj. K/33/2010 (příloha č. 1c k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím 
podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/09/fiala.doc  

 

2011/09/IV 
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ZM schválilo 

1. koupi st.p.č. 123/1 o výměře 376 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, st.p. č. 123/2 o výměře 105 m2 – zastavěná 
plocha a nádvoří a poz.p.č. 201/3 o výměře 366 m2- zahrada, vše k.ú. Dolní Chrastava, od manželů Veroniky a 
Miroslava Machových, za cenu 150.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/34/2011 
(příloha č. 2a k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/09/machovi.doc   
OVÚS a ORM doporučuje 
 
2. koupi poz.p.č. 98 o výměře 50 m2 – zahrada a poz.p.č. 1536 o výměře 143 m2 – ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I, 
od pana Václava Johana, za cenu 72.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/35/2011 
(příloha č. 2b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/09/johan.doc    
OVÚS a ORM doporučuje 
 
3. koupi dle geometrického plánu č. 243-324/2011  
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/09/geometr-vesely.pdf  poz.p.č. 79/5 o výměře 4 m2 – ostatní plocha v k.ú. 
Dolní Vítkov, od paní Renaty Polákové a Lukáše Veselého, za cenu 500,-Kč a náklady spojené s prodejem vč. návrhu 
kupní smlouvy čj. K/35/2011 (příloha č. 2c k originálu usnesení a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2011/09/vesely.doc   

 

2011/09/V 

ZM schválilo 

1. záměr prodat dům čp. 30 se stavební parcelou č. 1 o výměře 134 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemkovou 
parcelu č. 1/1 o výměře 638 m2- trvalý travní porost a pozemkovou parcelu č. 2/1 o výměře 1634 m2 - zahrada, vše k.ú. 
Dolní Vítkov 
osadní výbor byl o záměru informován 
 
2. záměr prodat objekt se stavební parcelou č. 180 o výměře 21 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemkovou 
parcelu č. 1266/2 o výměře 139 m2- ostatní plocha, vše k.ú. Horní Chrastava 
OVÚS a ORM doporučuje  
 
3. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 270/1 o výměře 613 m2 - zahrada v k.ú. Chrastava I, za účelem zřízení zahrady 
OVÚS a ORM doporučuje 
 
4. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 60/6 o výměře 613 m2 - zahrada v k.ú. Chrastava I, za účelem zřízení zahrady 
a přístupu k domu 
OVÚS a ORM doporučuje 
 
5. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 78/2 o výměře cca 146 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava, za účelem 
přístupu k pozemkům 
OVÚS a ORM doporučuje 
 
6. záměr prodat část pozemkové parcely č. 720/1 o výměře cca 50 m2 - ostatní plocha v k.ú. Andělská Hora u 
Chrastavy, za účelem zřízení zahrady a přístupu k domu 
osadní výbor souhlasí, OVÚS a ORM doporučuje 
 
7. záměr směnit část pozemkové parcely č. 7/2 o výměře cca 100 m2 - ostatní plocha, která je ve vlastnictví města, za 
část poz.p. č. 3/1 o výměře cca 100 m2, která je ve vlastnictví manželů Květy a Josefa Hlavsových, vše v k.ú. Dolní 
Vítkov 
osadní výbor souhlasí, OVÚS a ORM doporučuje 
 
8. záměr prodat část pozemkové parcely č. 1112/1 o výměře cca 600 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Vítkov s 
podmínkou zachování přístupu do krajiny 
osadní výbor souhlasí, OVÚS a ORM doporučuje 
 
9. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 116/10 o výměře 1014 m2 - lesní pozemek, v k.ú. Horní Chrastava 
odborný lesní hospodář, OVÚS a ORM doporučují. 

 

2011/09/VI 
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ZM schválilo 

záměr prodat část pozemkové parcely č. 688/1 o výměře cca 200 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava, za účelem 
zřízení zahrady a přístupu k domu 
OVÚS a ORM doporučuje 
Členka ZM Ing. Markéta Sochorová se nezúčastní hlasování z důvodu střetu zájmu. 

 

2011/09/VII 

ZM zamítlo  

záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1418/5 o výměře 422 m2 - ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I 
OVÚS a ORM nedoporučují prodej z důvodu přístupu na pozemky ve vlastnictví města  
 
Předložil ORM – Ml. 

 

K bodu č. 3 2011/09/VIII 

ZM schválilo 

návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2011 (příloha č. 3 k originálu usnesení) včetně změn přijatých přímo 
na jednání ZM 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/09/znak.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/09/4-zmena-2011.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/09/4-zmena-2011-investicni-plan.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/09/4-zmena-2011-komentar.xls   
 
Předložil HFO. 

 

2011/09/IX 

ZM schválilo 

1) rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2012 dle § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 4 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/09/znak-provizorium-2012.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/09/provizorium 2012.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/09/provizorium-2012-investicni-plan.xls   
 
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. 5 k originálu 
usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/09/pravidla-provizorium-2012.doc   
 
Předložil HFO. 

 

2011/09/X 

ZM schválilo 

v souladu se schválenou 3. změnou rozpočtu na rok 2011 darovací smlouvu DR/11/2011 – poskytnutí finančního daru 
TJ Spartak Chrastava, oddíl kuželek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657 ve výši 20.000,-- Kč (příloha č. 6 k 
originálu usnesení) 
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http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/09/darovaci-smlouva-kuzelky.doc   
 
Předložil HFO. 

 

2011/09/XI 

ZM schválilo 

v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, 
rozpočtový výhled na rok 2013 - 2014 (příloha č. 7 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2011/09/rozpoctovy-vyhled-2013-2014.xls   
 
Předložil HFO. 

 

K bodu č. 4 2011/09/XII 

ZM 

1) schválilo 
žádost o uvolnění z pozice člena Osadního výboru Andělská Hora pana Mgr. Aleše Knapa (příloha č. 8a k originálu 
usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/mst/2011/09/uvolneni-knap.jpg  
2) určilo 
na uvolněné místo člena Osadního výboru Andělská Hora s platností od 01.01.2012 paní Helenu Kačenovou bytem 
Andělská Hora 31, 463 31 Chrastava (příloha č. 8b k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/mst/2011/09/souhlas-kacenova.jpg  
Předložila MST. 

 

2011/09/XIII 

ZM schválilo 

návrh předsedkyně osadního výboru Andělská Hora, předsedy osadního výboru Vítkov a předsedy finančního výboru na 
peněžitá plnění členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města za 2. pololetí r. 2011, včetně návrhu 
místostarostky města na finanční plnění předsedkyni OV Andělská hora (příloha č. 9a, 9b, 9c k originálu usnesení) 
a) http://www.chrastava.com/zm/taj/2011/09/fin-vyb.jpg  
b) http://www.chrastava.com/zm/taj/2011/09/osadni-vybor-vitkov.jpg  
c) http://www.chrastava.com/zm/taj/2011/09/osadni-vybor-a-hora.jpg  
 
Předložil TAJ. 

 

K bodu č. 5 2011/09/XIV 

ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011, o o podmínkách užívání dětských hřišť a sportovišť na území města Chrastavy a 
o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 ze dne 12. prosince 2010 (příloha č. 10 k originálu usnesení)  
http://www.chrastava.com/zm/taj/2011/09/ozv-7-2011-hriste.doc  
 
Předložil TAJ. 
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2011/09/XV 

ZM vydalo 

obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011 (příloha č. 11 k 
originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2011/09/8_2011.doc   
 
Předložil ST. 

 

K bodu č. 6 2011/09/XVI 

ZM 

1) zřídilo 
podle §84 odst. 2, písm. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účelový fond pomoci řešení problémů se zásobováním 
pitnou vodou ve Vítkově. 
2) schválilo 
pravidla tvorby a čerpání účelového fondu pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou vodou ve Vítkově (příloha č. 
12 k originálu usnesení)a pověřila starostu města jejich podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2011/09/fvv-pravidla-cerpani.doc  
 
Předložil TAJ. 

 

K bodu č. 7 2011/09/XVII 

ZM deleguje 

1. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská 
společnost a. s., konané v roce 2012 (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 2012 (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 2012 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta)  
4. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 
2012 (náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka) 
5. zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, na jednání valné hromady  
a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2012 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta)  
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2012 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta) 
Výše uvedené delegace jsou platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 
 
Předložil TAJ. 

 

2011/09/XVIII 

ZM vzalo na vědomí 

a) 1. změnu rozpočtu Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2011 (příloha č. 13 k originálu usnesení)  
b) návrh rozpočtu Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014 (příloha č. 
14 k originálu usnesení) 
Předložil HFO. 

 

2011/09/XIX 
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ZM schválilo 

podpoření mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet, a to vyvěšováním vlajky na budově radnice v termínu 9. až 10. 
března daného roku jako projev solidarity s lidem Tibetu, požadující dodržování lidských práv a svobod 
 
Předložil člen ZM pan Ivan Vydra. 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


