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Usnesení ze ZM Chrastava dne 6. února 2017 

Datum konání: 6. 2. 2017 

2017/01/I 

ZM schválilo  

ověřovatele zápisu: Miloslava Šírová, Mgr. Veronika Povýšilová 

 

2017/01/II 

ZM schválilo 

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

 

K bodu č.2 2017/01/III 

ZM schválilo 

pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2017 
příloha č. 1 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/socialni-fond-2017.doc  

 

2017/01/IV 

ZM schválilo 

na základě žádosti darovací smlouvu DR/3/2017 – poskytnutí finančního daru Oblastní 
charitě Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec XI-Růžodol, IČ 265 206 99 ve výši 50.000,-- 
Kč a pověřilo starostu k podpisu smlouvy 
příloha č. 2a http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/dr-3-2017-och.doc   
příloha č. 2b http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/zadost-och.pdf   
příloha č. 2c http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/vyrocni-zprava.pdf  

 

2017/01/V 

ZM schválilo 

aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve vlastnictví města 
Chrastava, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola, 
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Chrastava, Revoluční 488, 463 31 Chrastava, IČ 72741881 
příloha č. 3 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/priloha-zrizovaci-listina-ms-
chrastava.doc  

 

2017/01/VI 

ZM schválilo 

návrh 7. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2016  
příloha č. 4 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/znak-7-zmena-rozpoctu-2016.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/7-zmena-rozpoctu-2016.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/invplan-7-zmena-rozpoctu-2016.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/komentar-7-zmena-rozpoctu-2016.xls  

 

2017/01/VII 

ZM schválilo 

žádost Osadního výboru Vítkov na převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2016 
do schváleného rozpočtu na rok 2017 
příloha č. 5 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/zadost-osadni-vybor-vitkov.pdf  

 

2017/01/VIII 

ZM schválilo 

žádost Osadního výboru Andělská Hora na převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 
roku 2016 do schváleného rozpočtu na rok 2017 
příloha č. 6 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/zadost-osadni-vybor-andelska-
hora.pdf  

 

2017/01/IX 

ZM s c h v á l i l o 

1) na základě žádosti investiční účelovou dotaci – Příspěvek na zachování a obnovu kulturní 
památky v rámci péče o ochranu kulturních památek - do výše 950.000,- Kč pro Společenství 
pro dům č.p. 125, Chrastava, společenství vlastníků jednotek, Chrastava – Chrastava I, 
Školní 125, PSČ 463 31, IČ: 286 84 940 zastoupené na základě plné moci ze dne 9.1.2017 
Městským bytovým družstvem Chrastava zastoupeným předsedou družstva, určenou dle 
smlouvy číslo HFO/VP/2/2017/Sl na částečnou úhradu nákladů nezbytných k opravě 
obvodového pláště bytového domu a pověřilo starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
příloha č. 7 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/zadost-spolecenstvi.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/plna-moc-mbd.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/vp-2-2017-spolecenstvi.doc  
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http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/stavebni-rozpocet.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/stanovisko-mml-pamatkari.pdf  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/technicka-zprava.pdf  
 
2) darovací smlouvu - poskytnutí finančního daru ve výši 150.000,- Kč Společenství pro dům 
č.p. 125 na částečnou úhradu nákladů nezbytných k opravě obvodového pláště bytového 
domu 

 

2017/01/X 

ZM schválilo 

na základě žádosti investiční účelovou dotaci do výše 460.000,- Kč pro AVZO TSČ ČR p.s. 
Chrastava, pobočný spolek, Hřbitovní 239, 463 31 Chrastava, IČ: 467 48 563 určenou dle 
smlouvy číslo HFO/VP/1/2017/Sl na generální opravu střechy budovy sportovní střelnice v 
Hřbitovní ulici na pozemcích č. p. 1096/2, 1096/3 a 1096/5 k. ú. Chrastava I v místě bývalého 
lomu a pověřilo starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
příloha č. 8a http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/zadost-avzo-chrastava.pdf  
příloha č. 8b http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/vp-1-2017-avzo-chrastava.doc  

 

2017/01/XI 

ZM schválilo 

návrh rozpočtu a investičního plánu na rok 2017 včetně změn odsouhlasených na jednání 
ZM 
příloha č. 9 http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/znak-rozpocet-2017.doc  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/rozpocet-2017.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/rozpocet-2017-inv-plan.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2017/01/komentar-rozpocet-2017.xls  
 
Předložil HFO 

 

K bodu č. 3 2017/01/XII 

ZM schválilo 

záměr výstavby sportovního hřiště u budovy základní školy ve Školní ulici ve dvou etapách: 
1. etapa - fotbalové hřiště s atletickou dráhou 
2. etapa – multifunkční hřiště 
a uložilo vedoucímu ORM zajistit zpracování příslušné projektové dokumentace a povolení, 
včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby. 
příloha č. 10 http://www.chrastava.com/zm/ormved/2017/01/situace_hriste.pdf  
 
Předložil ORM 
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Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  


