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Usnesení ze ZM Chrastava dne 8. prosince 2014 

Datum konání: 8. 12. 2014 

2014/07/I 

Z M schválilo 

ověřovatele zápisu: ThMgr. Šimon Dvořák, Mgr. Tomáš Jerje 

 

2014/07/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Dovolba členů osadního výboru Andělská hora 
2) Diskuse s občany 
3) Majetkoprávní úkony 
4) Finanční záležitosti (změna rozpočtu a další) 
5) Delegování zástupců města 
6) Různé 
7) Diskuse 

 

2014/07/III 

ZM zvolilo 

do funkce člena osadního výboru Andělská Hora paní Helenu Kačenovou, pana Josefa Zoula a pana 
Karla Piterku  

 

2014/07/IV 

ZM schválilo 

členy komise pro otevírání obálek při prodeji částí podílu města Chrastava v MBD Chrastava: Mgr. Bc. 
Aleš Trpišovský, Mgr. Karel Řehák, Ivan Vydra 

 

2014/07/V 

ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a 
povinností k bytu č. 5 v domě čp. 205, Andělohorská ul., obec Chrastava, za minimální cenu 242.152,- 
Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu 
(příloha č. 1a k originálu usnesení) 
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http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/02/podminky-volny-byt.doc  ) 
 
t a k t o:  
nejvyšší nabídce manželů Petry a Romana Dědíkových, za cenu 290 001,- Kč (příloha č. 1b k 
originálu usnesení) vč. návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v 
MBDCH Chrastava čj. K/11/2014 (příloha č. 1c k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím 
podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2014/07/byt-205-5.doc   

 

2014/07/VI 

ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a 
povinností k bytu č. 6 v domě čp. 205, Andělohorská ul., obec Chrastava, za minimální cenu 380.796,- 
Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu (příloha č. 1a 
k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/02/podminky-volny-byt.doc  ) 
t a k t o:  
nejvyšší nabídce Petra Padrty, za cenu 385 000,- Kč (příloha č. 2a k originálu usnesení) vč. návrhu 
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBDCH Chrastava čj. K/12/2014 
(příloha č. 2b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2014/07/byt-205-6.doc  

 

2014/07/VII 

ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a 
povinností k bytu č. 5 v domě čp. 310, Družstevní ul., obec Chrastava, za minimální cenu 175.099,- Kč 
v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu (příloha č. 1a 
k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/02/podminky-volny-byt.doc  ) 
t a k t o:  
nejvyšší nabídce Milana Kraky, za cenu 177 000,- Kč (příloha č. 3a k originálu usnesení) vč. návrhu 
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBDCH Chrastava čj. K/13/2014 
(příloha č. 3b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2014/07/byt-310-5.doc   

 

2014/07/VIII 

ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a 
povinností k bytu č. 7 v domě čp. 527, Lipová ul., obec Chrastava, za minimální cenu 403.509,- Kč v 
souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu (příloha č. 1a 
k originálu usnesení 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/02/podminky-volny-byt.doc  ) 
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t a k t o:  
nejvyšší nabídce p. Jiřího Štorka, za cenu 503 510,- Kč (příloha č. 4a k originálu usnesení) vč. návrhu 
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBDCH Chrastava čj. K/14/2014 
(příloha č. 4b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2014/07/byt-527-7.doc  

 

2014/07/IX 

ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a 
povinností k bytu č. 1 v domě čp. 682, Střelecký vrch, obec Chrastava, za minimální cenu 390.192,- 
Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu (příloha č. 1a 
k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/02/podminky-volny-byt.doc  ) 
t a k t o:  
nejvyšší nabídce p. Lukáši Zachovi, za cenu 461 014 ,- Kč (příloha č. 5a k originálu usnesení) vč. 
návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBDCH Chrastava čj. 
K/15/2014 (příloha č. 5b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2014/07/byt-682-1.doc  

 

2014/07/X 

ZM schválilo 

bezúplatný převod (nabytí) dle geometrického plánu č. 234-230/2014 pozemků par.č. 291/3 o výměře 
11 m2 - ostatní plocha, par.č. 291/4 o výměře 187 m2 - ostatní plocha a par.č. 291/5 o výměře 19 m2 - 
ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava II, a dle geometrického plánu č. 731-230/2014 pozemků par.č. 
789/12 o výměře 1041 m2 - ostatní plocha, par.č. 789/13 o výměře 223 m2 - ostatní plocha, par.č. 
789/14 o výměře 74 m2 - ostatní plocha, par.č. 789/15 o výměře 12 m2 - ostatní plocha, par.č. 789/16 
o výměře 134 m2 - ostatní plocha a par.č. 789/17 o výměře 64 m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Dolní 
Chrastava, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví města.  
 
(OVÚS a ORM doporučuje) 
geometrické plány jsou k nahlédnutí u paní Mlynářové z důvodu velkého formátu  

 

2014/07/XI 

ZM schválilo 

1. záměr prodat část pozemku par.č. 1342/3 o výměře cca 60 m2 – ostatní plocha v k.ú. Horní 
Chrastava, za účelem zázemí k domu; 
2. záměr prodat pozemek par.č. 46/2 o výměře 289 m2 – zahrada v k.ú. Horní Chrastava, za účelem 
zřízení zahrady. 
 
(OVÚS a ORM doporučuje) 
Předložil ORM – Ml. 
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2014/07/XII  

ZM schválilo 

podle § 84 odst. 2 písm. n) a písm.u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
vyhrazením si působnosti RM podle § 102 odst.3 zákona o obcích, „Zásady odměňování členů 
zastupitelstva města, rady města, předsedů a členů výborů, komisí a zvláštních orgánů“, s účinností 
od 1. 1. 2015 (příloha č. 6 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2014/07/Navrh_odmen.doc  
 
Předložil TAJ. 

 

2014/07/XIII  

ZM schválilo 

návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2014 včetně změny přijaté na jednání 
zastupitelstva města (příloha č. 7 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2014/07/znak_5_zmena_rozpoctu_2014.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2014/07/5_zmena_rozpoctu_2014.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2014/07/investicni_plan_5_zmena_rozpoctu_2014.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2014/07/komentar_k_5_zmene_2014.xls  

 

2014/07/XIV  

ZM schválilo 

1. rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2015 dle § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předposů (příloha č. 8 k originálu 
usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2014/07/znak_ provizorium_ 2015_ZM.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2014/07/provizorium_2015.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2014/07/provizorium_2015_inv_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. 9 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2014/07/pravidla_rozpoctoveho_provizoria_2015.doc  

 

2014/07/XV  

ZM schválilo 

v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
platných předpisů, rozpočtový výhled na rok 2016 - 2017 (příloha č. 10 k originálu usnesení) 
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2014/07/rozpoctovy_vyhled_2016_2017.xls  
 
Předložil HFO. 
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2014/07/XVI  

ZM deleguje 

1. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné hromady společnosti 
Severočeská, vodárenská společnost a. s., konané v roce 2015 (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 2015 (náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka) 
3. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání členské schůze bytového družstva 
MBD Chrastava a. s., konané v roce 2015 (náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka) 
4. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání členské schůze TJ Spartak Chrastava, 
konané v roce 2015 (náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka) 
5. zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, na jednání valné hromady 
a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2015 (náhradník Ing. Michael Canov, 
starosta) 
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2015 (náhradník Ing. Michael Canov, 
starosta) 
Výše uvedené delegace jsou platné od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
 
Předložil TAJ. 

 

2014/07/XVII 

ZM schválilo 

komisi pro rozdělení Grantu města Chrastava roku 2015 ve složení předseda Miloslava Šírová, 
členové Aleš Trpišovský, Kateřina Rožcová, Petra Kopecká, Tomáš Jerje, Karel Řehák a David 
Röbisch 
 
předložila MST 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


