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Usnesení ze ZM Chrastava dne 31. srpna 2015 

Datum konání: 31. 8. 2015 

2015/05/I 

ZM schválilo  

ověřovatele zápisu: Petra Kopecká, Mgr. Veronika Povýšilová 

 

2015/05/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Diskuse s občany 
2) Majetkoprávní úkony 
3) Finanční záležitosti 
4) Různé 
5) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2015/05/III 

ZM schválilo 

členy komise pro otevírání obálek při prodeji částí podílu města Chrastava v MBD Chrastava: Mgr. 
Veronika Povýšilová, Ing. Lambert Medřický, Mgr. Oldřich Němec 

 

2015/05/IV 

ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a 
povinností k bytu č. 6 v domě čp. 372, Andělohorská ul., obec Chrastava, za minimální cenu 164.259,- 
Kč v souladu 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  ) 
takto:  
nejvyšší nabídce Petra Wáchy, za cenu 165.000,- Kč (příloha č. 1b k originálu usnesení) vč. návrhu 
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBDCH Chrastava čj. K/16/2015 
(příloha č. 1c k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
Příloha 1c: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/05/byt-372-6.doc   
1 žádost 
kupující nemá splatné pohledávky za městem 
 
Předložila ORM Ml. 
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2015/05/V  

ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a 
povinností k bytu č. 8 v domě čp. 683, Střelecký vrch, obec Chrastava, za minimální cenu 393.340,- 
Kč v souladu 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  ) 
takto:  
nejvyšší nabídce Vítězslavu Šimonkovi , za cenu 543.000,- Kč (příloha č. 2a k originálu usnesení) vč. 
návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBDCH Chrastava čj. 
K/17/2014 (příloha č. 2b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
Příloha 2c: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/05/byt-683-8.doc  
5 žádostí 
kupující nemají splatné pohledávky za městem 
 
Předložila ORM Ml. 

 

2015/05/VI  

ZM schválilo 

1. v návaznosti na své usnesení čj. 2015/04/IX/4 ze dne 22. června 2015 prodej dle geometrického 
plánu čz. 262-119/2015 (příloha č. 3a k originálu usnesení) pozemku par. č. 12/3 o výměře 290 m2 - 
ostatní plocha, v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví firmy AT-audit, za cenu 14.500,- Kč a náklady 
spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/18/2015 (příloha č. 3b k originálu usnesení) a 
pověřilo starostu jejím podpisem. 
Příloha 3a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/05/gp_AT.pdf  
Příloha 3b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/05/AT_audit.doc  
 
1 žádost 
kupující nemá splatné pohledávky za městem 
 
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2015/02/VII/2 ze dne 13. dubna 2015 prodej pozemků par.č. 54 o 
výměře 272 m2 - ostatní plocha, par.č. 437/1 o výměře 64 m2 - zahrada, a dle geometrického plánu 
čz. 262-119/2015 (příloha č. 4a k originálu usnesení) pozemku par. č. 1112/4 o výměře 13 m2 - 
ostatní plocha, vše k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví JUDr. Ivy Fialové Ištvánkové, za cenu 17.500,- Kč 
a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/19/2015 (příloha č. 4b k originálu 
usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem. 
Příloha 4a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/05/gp_fialova.pdf  
Příloha 4b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2015/05/fialova.doc  
 
1 žádost 
kupující nemá splatné pohledávky za městem 
 
Předložila ORM Ml. 

 

2015/05/VII 

ZM schválilo 
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na základě žádosti TJ Spartak Chrastava  
Příloha č. 5) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/žádost_Spartak.pdf  
poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava“ v roce 2016 s tím, 
že: 
 
a) na financování dotace bude převeden zůstatek ( cca 10 mil. Kč) z roku 2015 
b) bude vyčleněna další částka v rozpočtu na rok 2016 zhruba ve výši 10 mil. Kč  
c) pro případ, že finanční prostředky z bodu a) a b) budou nedostatečné, bude uzavřen dodatek ke 
Smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., případně bude uzavřena smlouva nová na rok 2016 
určená pouze na tento projekt 
d) v případě, že bude vypsán vhodný dotační titul, TJ Spartak Chrastava podá žádost o poskytnutí 
dotace na rok 2016 (stejně jako v roce 2015, kdy ovšem podaná žádost o dotaci nebyla schválena), s 
tím, že případné přiznání dotace by znamenalo snížení dotace města o výši přiznané dotace  
e) vedoucí HFO předloží zastupitelstvu města ke schválení veřejnoprávní smlouvu za účelem 
poskytnutí dotace na výše uvedený projekt 
 
Předložil ORM 

 

2015/05/VIII 

ZM schválilo 

aktualizaci Programu rozvoje města Chrastava (PRMCH) 2015-2020  
Příloha č. 6a) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/prmch.doc  
Příloha č. 6b) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/prmch_karta_01.doc  
Příloha č. 6c) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/prmch_karta_02.doc  
Příloha č. 6d) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/prmch_karta_03.doc  
Příloha č. 6e) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/prmch_karta_04.doc  
Příloha č. 6f) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/prmch_karta_05.doc  
Příloha č. 6g) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/prmch_karta_06.doc  
Příloha č. 6h) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/prmch_karta_07.doc  
Aktualizovaný PRMCH byl projednán a odsouhlasen pracovní komisí ZM Chrastava.  
 
 
Předložil ORM  

 

2015/05/IX 

ZM schválilo 

návrh kupní smlouvy  
Příloha č. 7a) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/kupní_smlouva_svs.doc  
Příloha č. 7b) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/priloha_c_1_svs.pdf  
Příloha č. 7c) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/priloha_c_2_svs.pdf  
za účelem prodeje stavby „Chrastava, ul. Luční, od MŠ – kanalizace“ s kupujícím: Severočeská 
vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 490 99 469 a pověřila 
starostu jejím podpisem 
 
 
Předložil ORM 

 

2015/05/X 
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ZM 

1) vzalo na vědomí 
zápis z jednání a doporučení komise ZM Chrastava pro řešení využití prostoru po demolici objektu č.p. 
136 „Sepp“  
Příloha č.8) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/zapis_sepp.pdf  
 
 
2) schválilo  
návrh smlouvy o spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Fakultou umění a architektury, 
Studentská 2, 461 17 Liberec, IČ 46 74 78 85  
Příloha č.9) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/smlouva_o_spolupráci_TUL.docx  
jejímž předmětem je vzájemná spolupráce při zpracovávání studentských prací na řešení využití 
prostoru po demolici objektu č.p. 136 „Sepp“ a pověřila starostu jejím podpisem 
 
 
3) určilo 
odměnu pro vítězný projekt 10.000,- Kč 
 
Předložil ORM 

 

2015/05/XI 

ZM 

1) schválilo  
seznam projektů podaných do „předvýzvy“ Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad 
Nisou  
Příloha č.10a) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/iprú_přehled.xls  
Příloha č.10b) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/projektova-fise-01.doc  
Příloha č.10c) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/projektova-fise-02.doc  
Příloha č.10d) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/projektova-fise-03.doc  
Příloha č.10e) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/projektova-fise-04.doc  
Příloha č.10f) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/projektova-fise-05.doc  
Příloha č.10g) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/projektova-fise-06.doc  
Příloha č.10h) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/projektova-fise-07.doc  
včetně finančního a časového rámce projektů. 
 
 
 
 
2) se zavázalo  
k uvolnění prostředků na projekty podané v rámci „předvýzvy“ Integrovaného plánu rozvoje území 
Liberec - Jablonec nad Nisou s tím, že bude uzavřena smlouva o úvěru na předfinancování projektů, 
případně vlastní podíl. 
 
Předložil ORM 

 

2015/05/XII 

ZM vzalo na vědomí  

zhodnocení provedené stavby – Chodník pro pěší ve Vítkově u ZŠ,  
příloha č.11) http://chrastava.com/zm/ormved/2015/05/zhodnocení_chodník _vítkov.pdf  
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zpracované IBR Consulting, s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, IČ: 25023446. 
 
Předložil ORM 

 

K bodu č. 3 2015/05/XIII 

ZM schválilo 

návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2015 
(přílohy č. 12 a) – 12 d) k originálu usnesení) 
Přílohy 12a) http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/05/znak-3-zmena-rozpoctu-2015.doc  
Přílohy 12b) http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/05/3-zmena-rozpoctu-2015.xls   
Přílohy 12c) http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/05/invplan-3-zmena-rozpoctu-2015.xls   
Přílohy 12d) http://www.chrastava.com/zm/hfo/2015/05/komentar-3-zmena-rozpoctu-2015.xls  
 
Předložil HFO  

 

K bodu č.4 2015/05/XIV 

ZM schválilo  

komisi pro vyhodnocení nejlepších chrastavských sportovců za období VI/2014 – VI/2015 ve složení: 
zastupitel/ka - Veronika Povýšilová, Miloslava Šírová, Tomáš Jerje, Petr Rozmajzl st, Ivan Vydra a 
dále paní Eva Kašková a Danuše Husáková. 
Komise se sejde v pondělí 7. září 2015 v 16:00 hodin v kanceláři Společenského klubu. 
Slavnostní večer vyhlášení nejlepších sportovců bude v kinosále města v pátek 16. října 2015 od 
17:00 hodin. 

 

2015/05/XV 

ZM schválilo 

osobnost města Chrastava pro rok 2015. 
Slavnostní vyhlášení Osobnosti 2015 bude v kinosále v pátek 16. října 2015 od 17:00 hodin. 

 

2015/05/XVI 

ZM vydalo souhlas  

s likvidací akciové společnosti Technické a stavební služby Chrastava IČO: 25425706 (TSS a.s.) v 
případě, že bude likvidace na valné hromadě navržena druhým spoluvlastníkem společnosti nebo s 
odkoupením vlastnického podílu společnosti .A.S.A. International Enviromental Services GmbH ve 
společnosti TSS a.s. za cenu 1,-- Kč s tím, že před odkoupením by byl rozdělen majetek společnosti 
mezi akcionáře. 
 
Důvodová zpráva příloha č.13 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2015/05/duvodova_zprava_tss_a_s.doc  
 
Předložil TAJ 
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Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


