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Usnesení ze ZM Chrastava dne 25. června 2012 

Datum konání: 25. 6. 2012 

2012/03/I 

 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: paní Kateřina Rožcová a Bc. Mgr. Aleš Trpišovský 

 

2012/03/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Diskuse s občany 
2) Pamětní deska panu Rudolfu Fuksovi 
3) Majetkoprávní úkony 
4) Finanční záležitosti (rozpočet a další) 
5) Různé 
6) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2012/03/III 

---  

 

---  

 

ZM 

1. v z a l o n a v ě d o m í  
studii Petra Malloty Tragická mise kurýrů Josefa Fuksy a Jiřího Hejny uvedené na 
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1004/093-112.pdf   
a článek starosty města ze dne 21. 10. 2008 (včetně odkazů) ve věci rozhodování zastupitelstva města ve věci Rudolfa 
Fuksy v roce 2008 uvedeném na 
http://www.chrastava.cz/muinfo/akt08/deska1.htm  
2. r e v o k o v a l o  
rozhodnutí zastupitelstva města z 1. 9. 2008 a z 20. 10. 2008, kdy nebyly opětovně schváleny návrhy podané starostou 
města a členem ZM Ing. Pavlem Šteklem pod č. 2008/06/XXV a 2008/07/III/3 na zřízení pamětní desky účastníkovi 
protikomunistického odboje panu Rudolfu Fuksovi tak, že 
3. s c h v á l i l o  
pořízení této pamětní desky panu Rudolfu Fuksovi na budově městského muzea s textem: Ve městě Chrastava žil v 
letech 1945-1949 účastník protikomunistického odboje pan RUDOLF FUKSA narozen 27. 11. 1930 popraven 9. 8. 1952 
Čest jeho památce Město Chrastava k 60. výročí jeho popravy, 9. 8. 2012  
v uspořádání dle grafického návrhu pamětní desky (příloha č. 1 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/st/2012/03/deska.gif  
 
Přeložil ST jako společný návrh všech členů zastupitelstva zvolených za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj a 
za politickou stranu Občanská demokratická strana  
 
Mgr. Oldřich Němec v bodě č. 2. hlasoval s výhradou. 
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K bodu č. 3 2012/03/IV 

ZM schválilo 

1. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/01/VIII odst. 1 ze dne 6. února 2012 návrh kupní smlouvy čj. K/11/2012 
(příloha č. 2a k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/03/krckovi.doc,  
prodej dle geometrického plánu čz. 670-35/2012 (příloha č. 2b k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/03/geometr670-36-12.pdf   
pozemkové parcely č. 309/21 o výměře 311 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví manželů 
Romany a Čestmíra Krčkových, za cenu 46.700,- Kč a náklady spojené s prodejem 
 
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/01/VIII odst. 2 ze dne 6. února 2012 návrh kupní smlouvy čj. K/12/2012 
(příloha č. 2c k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/03/kejzarovi.doc   
prodej dle geometrického plánu čz. 670-35/2012 (příloha č. 2a k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/03/geometr670-36-12.pdf   
pozemkové parcely č. 309/22 o výměře 122 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví manželů 
Lenky a Jiřího Kejzarových, za cenu 18.300,- Kč a náklady spojené s prodejem. 
 
3. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/I odst. 2 ze dne 16. dubna 2012 návrh kupní smlouvy čj. K/13/2012 (příloha 
č. 2d k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/03/fialova_istvankova.doc  
prodej dle geometrického plánu čz. 233-98/2012 (příloha č. 2e k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/03/geometr233-98-12.pdf  
pozemkové parcely č. 1112/3 o výměře 668 m2 – ostatní pocha v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví JUDr. Ivy Fialové 
Ištvánkové, za cenu 33.400,- Kč a náklady spojené s prodejem. 
 

 

2012/03/V 

ZM schválilo 

v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/VI ze dne 21. června 2010 prodej pozemkové parcely č. 269/1 o výměře 680 
m2 - zahrada v k.ú. Chrastava I, do podílového vlastnictví paní Jitky Bukajové ve výši 1/2 z celku a pana Romana 
Slivoně ve výši 1/2 z celku, za cenu 68.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/14/2012 
(příloha č. 3 k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/03/slivon.doc   

 

2012/03/VI 

ZM schválilo 

1. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/09/V ze dne 12. prosince 2011 prodej pozemkové parcely č. 116/10 o výměře 
1014 m2 - lesní pozemek v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví společnosti JANKU CZ, s.r.o., za cenu 52.200,- Kč a 
náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/15/2012 (příloha č. 4a k originálu usnesení) a pověřilo 
starostu jejím podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/03/janku.doc  
 
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/XII odst. 2 ze dne 16. dubna 2012 prodej pozemkové parcely č. 35/3 o 
výměře 20 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví Ing. Filipa Poříze, za cenu 500,- Kč a náklady 
spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/16/2012 (příloha č. 4b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím 
podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/03/poriz.doc  
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3. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/XII ze dne 16. dubna 2012 prodej pozemkové parcely č. 16/4 o výměře 7 
m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava II pozemkové parcely č. 323/11 o výměře 95 m2 - trvalý travní porost v k.ú. 
Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví pan Štěpána Čepely, za cenu 6.200,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. 
návrhu kupní smlouvy čj. K/17/2012 (příloha č. 4c k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/03/cepela.doc   

 

2012/03/VII 

ZM schválilo 

koupi dle geometrického plánu čz. 568-165/2011(příloha č. 5a k originálu usnesení 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/03/geometr568-165-11.pdf ) 
pozemkové parcely č. 968/6 o výměře 254 m2 - zahrada a pozemkové parcely č. 968/7 o výměře 25 m2 - zahrady v k.ú 
Horní Chrastava, které jsou ve vlastnictví Mysliveckého sdružení Chrastavská Víska, za cenu 59.940,- Kč, a náklady 
spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/09/2012 (příloha č. 5b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím 
podpisem 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/03/myslivci.doc   

 

2012/03/VIII 

ZM schválilo 

1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 380/3 o výměře 150 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I (za účelem 
zřízení zahrady) 
2. záměr prodat část pozemkové parcely č. 380/3 o výměře 50 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I (za účelem 
zřízení zahrady)  
3. záměr prodat část pozemkové parcely č. 720/1 o výměře 50 m2 – ostatní plocha porost v k.ú. Andělská Hora u 
Chrastavy (za účelem zřízení zahrady)  
(osadní výbor doporučuje, OVÚS a ORM doporučuje) 
4. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 652/8 o výměře 295 m2 – vodní plocha, zamokřená plocha v k.ú. Dolní Vítkov 
(pozemek města bez přístupu)  
(osadní výbor doporučuje, OVÚS a ORM doporučuje) 
5. záměr prodat část pozemkové parcely č. 693/2 o výměře 65 m2 – vodní plocha v k.ú. Dolní Vítkov (za účelem zřízení 
vjezdu na pozemek žadatele) 
(osadní výbor doporučuje, OVÚS a ORM doporučuje) 
6. záměr prodat část pozemkové parcely č. 693/2 o výměře 45 m2 – vodní plocha v k.ú. Dolní Vítkov (za účelem zřízení 
vjezdu na pozemek žadatele) 
(osadní výbor doporučuje, OVÚS a ORM doporučuje) 

 

2012/03/IX 

ZM schválilo 

záměr směnit část pozemkové parcely č. 1464 o výměře cca 25 m2 - ostatní plocha, která je ve vlastnictví města, za 
část poz.p. č. 1035/1 o výměře cca 25 m2 - zahrada, která je ve vlastnictví manželů Aleny a Pavla Gebrových, vše v k.ú. 
Horní Chrastava 

 

2012/03/X 

ZM schválilo 

záměr směnit část pozemkové parcely č. 1433/2 o výměře cca 160 m2 - ostatní plocha, která je ve vlastnictví města, za 
část poz.p. č. 436/1 o výměře cca 30 m2 – ostatní plocha, poz.p.č. 436/2 o výměře 85 m2 – ostatní plocha, část poz,p.č. 
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1433/3 o výměře cca 20 m2 – ostatní plocha a poz.p.č. 1433/4 o výměře 23 m2 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví 
manželů Jany a Michala Pavlištových, vše v k.ú.Chrastava I 
 
Předložil ORM – Ml. 

 

K bodu č. 4 2012/03/XI 

ZM schválilo 

návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2012 (příloha č. 6 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/rozpocet-znak.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/rozpocet-2-zmena.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/rozpocet-2-zmena-investicni-plan.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/rozpocet-2-zmena-komentar.xls   
 
Předložil HFO.  

 

2012/03/XII 

ZM schválilo 

v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2011 bez výhrad (příloha č. 7 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/hospodareni.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/zaverecny-ucet-2011.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/zaverecny-ucet-1.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/zaverecny-ucet-2.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/zaverecny-ucet-4.xls   
 
Předložil HFO.  

 

2012/03/XIII 

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 2011 schválený členskou schůzí Mikroregionu Hrádecko – 
Chrastavsko dne 19.6.2012, čj. 2012/xxx/MHCH-12 (příloha č. 8 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/mikroregion-zaver-ucet.pdf   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/mikroregion-sestava.pdf   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/mikroregion-komentar.pdf   
 
Předložil HFO.  

 

2012/03/XIV 

ZM schválilo 

smlouvu o postoupení pohledávky č. PP/01/2012/HFO mezi postupitelem Technické a stavební služby a.s., Liberecká 
35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706 a postupníkem Město Chrastava, IČ 00262871 a pověřilo starostu města podpisem 
smlouvy (příloha č. 9 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/sanyova.doc   
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2012/03/XV 

ZM schválilo 

návrh předsedkyně osadního výboru Andělská Hora, předsedy osadního výboru Vítkov a předsedů finančního výboru a 
kontrolního výboru na peněžitá plnění členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města za 1. pololetí r. 2012, 
včetně návrhu místostarostky na finanční plnění předsedkyni OV Andělská hora a předsedovi OV Vítkov (příloha č. 10a, 
10b, 10c, 10d k originálu usnesení) 
a) http://www.chrastava.com/zm/taj/2012/03/osadni-vybor-ah.pdf  
b) http://www.chrastava.com/zm/taj/2012/03/osadni-vybor-vit.pdf  
c) http://www.chrastava.com/zm/taj/2012/03/financni-vybor.pdf  
d) http://www.chrastava.com/zm/taj/2012/03/kontrolni-vybor.pdf  
 
Předložil TAJ. 

 

K bodu č. 5 2012/03/XVI 

ZM  

1) schválilo návrh na své zástupce do orgánů Městského bytového družstva. Představenstvo: Ing. Michael Canov a paní 
Miloslava Šírová. Kontrolní komise: Zdeňka Povová , Ing. Libuše Mítová a Mgr. Jana Bezvodová 
 
2) delegovalo zástupce města Ing. Miroslava Chválu na jednání členské schůze MBD v roce 2012 
 
Předložil ST. 

 

2012/03/XVII 

ZM schválilo 

přistoupení města Chrastava do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o 
obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky 
(nabídka členství přílohy č. 11 k originálu usnesení)  
nabídka členství http://www.chrastava.com/zm/st/2012/03/sms-cr.jpg  
přihláška http://www.chrastava.com/zm/st/2012/03/smscr.doc   
stanovy http://smscr.cz/content/soubory/dokumenty/00396_110617_stanovy_sms_cr.pdf   
informace o členském příspěvku http://smscr.cz/clenske_prispevky.php   
další informace http://smscr.cz/  
 
Předložil ST. 

 

2012/03/XVIII 

ZM delegovalo 

zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání mimořádné valné hromady Severočeské vodárenské 
společnosti a.s., konané v roce 2012 (náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka) 
 
Předložil ST. 

 

2012/03/XIX 
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ZM schválilo 

darovací smlouvu DR/10/2012 – finanční dar pro obec Sovětice, IČ 00269581, zastoupenou starostou Alešem Krátkým 
a pověřila starostu města Chrastava podpisem smlouvy (příloha č. 12 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/03/sovetice.doc   
 
Předložil HFO. 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


