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Usnesení ze ZM Chrastava dne 22. října 2012 

Datum konání: 22. 10. 2012 

2012/05/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: Mgr. Ingeborg Henzlová a Mgr. Karel Řehák 

 

2012/05/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Diskuse s občany 
2) Majetkoprávní úkony 
3) Finanční záležitosti (rozpočet a další) 
4) Územní plán 
5) Různé 
6) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2012/05/III 

ZM schválilo 

koupi dle geometrického plánu č. 773-33/2011  
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/05/geometr773-33-2011.pdf  
pozemkové parcely č. 316/16 o výměře 1122 m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava I, která je ve vlastnictví pana 
Karla Matušky, za cenu 471.240,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/27/2012 
(příloha č. 1 k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem  
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/05/matuska.doc  

 

2012/05/IV 

ZM schválilo 

bezúplatný převod (nabytí) dle geometrického plánu č. 706-285/2009 pozemkové parcely č. 800/11 o výměře 
9140 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely č. 800/12 o výměře 4074 m2 - trvalý travní porost a 
pozemkové parcely č. 800/13 o výměře 1875 m2 - trvalý travní porost, vše k.ú. Chrastava I, z vlastnictví České 
republiky, PF ČR do vlastnictví města. 
(podrobný geometrický plán je k nahlédnutí u paní Mlynářové) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2012/05/plan1a.jpg  

 

2012/05/V 

ZM schválilo 

převod na obec Bílý Kostel nad Nisou pozemkové parcely č. 746/1 o výměře 733 m2 - trvalý travní porost, 
pozemkové parcely č. 748/1 o výměře 71 m2 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 754/9 o výměře 80 m2 
- trvalý travní porost, vše k.ú. Bílý Kostel nad Nisou, které jsou ve vlastnictví České republiky, PF ČR a jsou 
zapsané v přídělu č. 85 jako historický majetek města Chrastava 
 
Předložil ORM – Ml. 
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K bodu č. 3 2012/05/VI 

ZM schválilo 

návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2012 (příloha č. 2 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/05/rozpocet-znak.doc   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/05/rozpocet-4-zmena.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/05/rozpocet-4-zmena-investicni-plan.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/05/rozpocet-4-zmena-komentar.xls   
 
Předložil HFO. 

 

2012/05/VII 

ZM schválilo 

v souladu se 4. změnou rozpočtu na rok 2012 smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace TJ SPARTAK 
Chrastava, IČ 46744657 a pověřilo starostu podpisem smlouvy (příloha č. 3 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/05/dotace-spartak.doc   
 
Předložil HFO. 

 

2012/05/VIII 

ZM schválilo 

úvěrovou smlouvu – kontokorentní úvěr KA1209151 na předfinancování projektu „Chrastava, Skalice a Bertsdorf-
Hörnitz – hasiči společně proti přírodním živlům“ v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“ uzavřenou mezi Volksbank CZ, a.s., 
Na Pankráci 1724/129, Praha 4 a městem Chrastava a pověřilo starostu podpisem smlouvy (příloha č. 4 k 
originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/05/smlouva-uver.pdf  
 
Předložil HFO. 

 

2012/05/IX 

ZM 

1) z ř í d i l o 
podle §84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účelový fond velkých investic 
2) s c h v á l i l o 
pravidla tvorby a čerpání fondu velkých investic a pověřilo starostu jeho podpisem (příloha č. 5 k originálu 
usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2012/05/fond-investic-pravidla.doc   
 
Předložil HFO. 

 

2012/05/X 

ZM schválilo 
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dodatek č. 1 „Pravidel tvorby a čerpání účelového fondu pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou vodou 
ve Vítkově“, schválených usnesením ZM č. 2011/09/XVI dne 12. 12. 2011 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2012/05/fvv-pravidla-dodatek.doc  
(příloha č. 6a k originálu usnesení) a pověřila starostu jeho podpisem a uveřejněním úplného znění „Pravidel“ 
(příloha č. 6b k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2012/05/fvv-pravidla-cerpani.doc  
 
Předložil Mgr. Karel Řehák, člen ZM po projednání v OV Vítkov a tajemník MěÚ. 

 

K bodu č. 4 2012/05/XI 

ZM schválilo 

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územní 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 IX. změny územního plánu města Chrastavy a podle § 172 správního řádu 
vydání opatření obecné povahy č. 1/2012 (příloha č. 7 k originálu usnesení) 
http://chrastava.com/zm/ovus/2012/05/oop_zmenac9.doc  

 

2012/05/XII 

ZM schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava, (zahájení procesu pořízení změny ÚP dle stavebního zákona) 
dle žádosti pana Rostislava Kašpara, Dolní Vítkov 59, 463 31 Chrastava o změnu na p.p.č. 98/1 o výměře 1565 
m2 v k.ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava, ze stávající plochy občanské a dopravní vybavenosti na na plochu pro 
výstavbu max. 1RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), (příloha č. 8 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2012/05/zadost_kaspar.doc   

 

2012/05/XIII 

ZM schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava, (zahájení procesu pořízení změny ÚP dle stavebního zákona) 
dle žádosti Jany Novákové, Bánskobystrická 181/14, 460 08 Liberec 8 o změnu na p.p.č. 1326/4 o výměře 8196 
m2 v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava, ze stávající plochy orné půdy na plochu pro výstavbu RD (plocha 
obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), (příloha č. 9 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2012/05/zadost_novakova.doc   

 

2012/05/XIV 

ZM schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava, (zahájení procesu pořízení změny ÚP dle stavebního zákona) 
dle žádosti manž. Martina Suchomela, Frýdlantská 476, 463 31 Chrastava a Kateřiny Suchomelové, Daliborova 
205, 460 07 Liberec o změnu na části p.p.č. 784/11 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Horní Chrastava, obec 
Chrastava, ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní 
venkovského typu), (příloha č. 10 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2012/05/zadost_suchomelovi.doc   

 

2012/05/XV 

ZM schválilo 
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pořízení změny územního plánu města Chrastava, (zahájení procesu pořízení změny ÚP dle stavebního zákona) 
dle žádosti manž. Kláry a Vítězslava Sehnoutkových, Pobřežní 479, 463 31 Chrastava o změnu na p.p.č. 769/9 o 
výměře 764 m2 v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava, ze stávající plochy rekreace – zahrádkářské osady na 
plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), (příloha č. 11 k originálu 
usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2012/05/zadost_sehnoutkovi.doc   

 

2012/05/XVI 

ZM schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava, (zahájení procesu pořízení změny ÚP dle stavebního zákona) 
dle žádosti paní Věry Čermákové, Andělská Hora 14, 463 31 Chrastava o změnu na části p.p.č. 412/2 v k.ú. 
Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, o výměře plochy cca 1500 m2 ze stávající plochy luk a pastvin na 
plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), (příloha č. 12 k originálu 
usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2012/05/zadost_cermakova.doc   

 

2012/05/XVII 

ZM zamítlo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti pana Karla Matušky, Nedbalova 661, 463 12 
Liberec 25 o změnu na p.p.č. 374/3 o výměře 816 m2 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, ze 
stávající plochy ochranné a doprovodné zeleně na plochu pro výstavbu RD případně rekreačního objektu (plocha 
obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu), (příloha č. 13 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2012/05/zadost_matuska.doc   

 

2012/05/XVIII 

ZM schválilo 

pořízení změny územního plánu města Chrastava, (zahájení procesu pořízení změny ÚP dle stavebního zákona) 
dle žádosti manž. Jindry a Josefa Schäferových, Vítkovská 616, 463 31 Chrastava o změnu na části p.p.č. 41/1 o 
výměře cca 1100 m2 v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava, ze stávající plochy ochranné a doprovodné zeleně na 
plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu), (příloha č. 14 k originálu 
usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ovus/2012/05/zadost_schaferovi.doc   

 

2012/05/XIX 

ZM rozhodlo 

1. v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, o úplné úhradě nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu 
schválených změn 
2. o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2012/05/XI – 2012/05/XIX, 
ve které dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31. 3. 2013, v souladu s pravidly postupu při pořizování 
změn schváleného územního plánu města Chrastava schválené Radou města Chrastava dne 26. 1. 2009 (příloha 
č. 15 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.cz/uzemniplan/Pravidlaup.htm   
 
Předložil OVÚS. 
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K bodu č. 5 2012/05/XX 

ZM  

1) ZM v z a l o n a v ě d o m í 
ukončení členství v Osadním výboru Andělská Hora paní Moniky Hartlové dnem doručení rezignace 3. 9. 2012 
(příloha č. 16a k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/mst/2012/05/hartlova.jpg   
2) ZM u r č i l o 
paní Karolínu Večeřovou za člena osadního výboru Andělská Hora (příloha č. 16b k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/mst/2012/05/vecerova.jpg   
 
Předložila MST. 
 
 

 

2012/05/XXI 

ZM  

1) schválilo záměr investovat finanční prostředky ve výši 6 637 206,- Kč získané v soudním sporu s firmou 
Integra, a.s. do výstavby multifunkčního hřiště na pozemku TJ Spartak za sportovní halou. 
2) určilo, že do doby realizace budou prostředky uloženy v účelovém fondu velkých investic 
3) uložilo vedoucímu ORM zahájení přípravných prací na zpracování projektové dokumentace 
 
Předložil ST a Ing. Karel Žemlička - člen RM.  

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


