
Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. září 2018 

Datum konání: 3. 9. 2018 

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 18 

2018/04/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: Bc. Šipula Robert, Röbisch David  

 

2018/04/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání:  
1) Diskuse s občany 
2) Smlouva Bílý Kostel  
3) Majetkoprávní úkony 
4) Finanční záležitosti  
5) Obecně závazná vyhláška 
6) Různé 
7) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2018/04/III 

ZM schválilo 

na základě žádosti Obce Bílý Kostel nad Nisou (příloha č. 1a, 1b k originálu usnesení) 
smlouvu o poskytnutí účelové dotace (příloha č. 1c k originálu usnesení) na spolufinancování 
výstavby herních a odpočinkových zařízení podél cyklostezky Paradies a pověřilo starostu 
jejím podpisem 
Příloha č. 1a: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2018/04/zadost-vp-30-2018.pdf  
Příloha č. 1b: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2018/04/priloha-1-vp-30-2018.pdf  
Příloha č. 1c: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2018/04/vp-30-2018-chrastava-bk.doc  
 
Předložil ST 

 

K bodu č. 3 2018/04/IV 

ZM schválilo 

převod částí družstevních podílů v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně 
souvisejících práv a povinností dosavadním nájemcům, kteří nemají splatné pohledávky za 
městem, v souladu s Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském 
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bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i jiným zájemcům (příloha 
č. 2 k originálu usnesení)  
Příloha 2: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/podminky-najemni-byty.pdf  
takto: 
a) panu Ivanu Pickovi k bytu č. 1 v domě čp. 33, Andělská Hora, obec Chrastava, za cenu 
429.118,- Kč, včetně návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. souvisejících práv 
a povinností v MBD Chrastava čj. K/16/2018 (příloha č. 2a k originálu usnesení)  
Příloha 2a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/picek-byt.pdf  
b) manželům Petrovi a Evě Švandrlíkovým k bytu č. 1 v domě čp. 100, Frýdlantská ulice, 
obec Chrastava, za cenu 304.844,- Kč, včetně návrhu smlouvy o převodu části členského 
podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/19/2018 (příloha č. 2b k 
originálu usnesení)  
Příloha 2b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/svandrlikovi-byt.pdf  
a pověřilo starostu podpisy smluv 

 

2018/04/V 

ZM schválilo 

doplnění Podmínek pro prodej části podílu Města Chrastavy v Městském bytovém družstvu 
nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i jiným zájemcům, doplnění čl. II odstavec 5 o písm. c) a 
čl. III bod 5 o písm. e) (příloha č. 3a k originálu usnesení, úplné znění příloha č. 3b k 
originálu usnesení)  
Příloha 3a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/doplneni-podminek.pdf  
Příloha 3b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/nove-podminky-najemni-byty.pdf  

 

2018/04/VI 

ZM schválilo 

členy komise pro otevírání obálek při prodeji částí podílu města Chrastava v MBD Chrastava: 
Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, David Röbisch, Mgr. Tomáš Jerje 

 

2018/04/VII 

ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně 
souvisejících práv a povinností k bytu č. 23 v domě čp. 203, Andělohorská ulice, obec 
Chrastava, k bytu s platným, dlouhodobým nájemním vztahem na dobu neurčitou JINÉMU 
zájemci, za minimální cenu 507.991,- Kč, v souladu s Podmínkami pro prodej části podílu 
města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 
2012 i jiným zájemcům (příloha č. 4a k originálu usnesení),  
Příloha 4a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/podminky-najemni-byty.pdf  
t a k t o:  
nejvyšší nabídce p. Stanislava Trenčana, za cenu 511.111,- Kč (příloha č. 4b k originálu 
usnesení), včetně návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a 
povinností v MBD Chrastava čj. K/17/2018 (příloha č. 4c k originálu usnesení) a pověřilo 
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starostu jejich podpisem. 
Příloha 4c: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/byt23.pdf  
Příloha 4d: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/cestna-prohl-byt23.pdf  
2 žádosti 
kupující nemají splatné pohledávky za městem  

 

2018/04/VIII 

1) ZM schválilo 

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně 
souvisejících práv a povinností dosavadnímu nájemci, který nemá splatné pohledávky za 
městem, v souladu s Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském 
bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i jiným zájemcům (příloha 
č. 5a k originálu usnesení)  
Příloha 5a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/podminky-najemni-byty.pdf  
panu Jaroslavu Bémovi k bytu č. 22 v domě čp. 203, Andělohorská ulice, obec Chrastava, za 
cenu 396.655,- Kč, včetně návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. 
souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/18/2018 (příloha č. 5b k originálu 
usnesení)  
Příloha 5b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/bem-byt.pdf  

 

2) ZM schválilo 

pro případ nedodržení podmínek pro koupi dle čl. II odst.3, převod části družstevního podílu 
v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 22 
v domě čp. 203, Andělohorská ulice, obec Chrastava, k bytu s platným, dlouhodobým 
nájemním vztahem na dobu neurčitou JINÉMU zájemci, za minimální cenu 793.311,- Kč, v 
souladu s Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém 
družstvu Chrastava nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i jiným zájemcům (příloha č. 5c k 
originálu usnesení),  
Příloha 5c: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/podminky-najemni-byty.pdf  
nejvyšší nabídce manželům Ivaně a Stanislavu Hanzlíčkovým, za cenu 794.000,- Kč (příloha 
č. 5d k originálu usnesení), včetně návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. 
souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/../…. (příloha č. 5e k originálu 
usnesení) a pověřilo starostu jejich podpisem. 
Příloha 5e: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/byt22.pdf  
Příloha 5f: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/cestne-prohl-byt22.pdf  
1 žádost  
kupující nemají splatné pohledávky za městem 

 

2018/04/IX 

ZM schválilo 

v souladu s ustanovením § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření své pravomoci rozhodovat o nabytí hmotné nemovité věci nebo 
práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným 
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způsobem pro výběrové řízení s aukcí, o nabytí pozemku par. č. 24/1 o výměře 4.815 m2, v 
k. ú. Chrastava I, zapsané na LV č. 60000 (příloha č. 6a k originálu usnesení), starostovi 
města a pověřilo starostu podpisem Nabídky a prohlášení účastníka výběrového řízení k 
výběrovému řízení s aukcí č. ULB/005/2018 (příloha č. 6b k originálu usnesení) 
Příloha č. 6a: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/vyberove-rizeni.pdf  
Příloha č. 6b: http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2018/04/nabidka.pdf  
 
Předložil ORM Hou  

 

2018/04/X 

ZM schválilo 

dohodu o spolupráci s partnerským městem Lwówek Śląski na projektu realizovaného z 
prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů za účelem 
realizace projektu „Zvýšení turistické atraktivity partnerských měst pomocí společného 
kulturního dědictví“ a pověřilo starostu jejím podpisem 
Příloha č. 7: http://chrastava.com/zm/ormved/2018/04/dohoda_spoluprace_nahon.docx  
 
Předložil ORM Dv 

 

K bodu č. 4 2018/04/XI 

ZM schválilo 

návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2018 
(příloha č. 8 k originálu usnesení)  
Příloha č. 8: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2018/04/3-zmena-rozpoctu-2018.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2018/04/invplan-3-zmena-rozpoctu-2018.xls   
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2018/04/komentar-3-zmena-rozpoctu-2018.xls  
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2018/04/znak-3-zmena-rozpoctu-2018.doc  

 

2018/04/XII 

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 
2017, který byl schválený Členskou schůzí Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko dne 
19.06.2018 a je zveřejněn na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí 
Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko www.mikroregion.info.  
Dokumenty svazku. Přímý link: http://www.mikroreg.info/index.aspx?rub=84 , a je k 
nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři na kontaktní adrese svazku: Obecní úřad Chotyně, 
Chotyně 163, 463 34 
(příloha č. 9b k originálu usnesení) 
Příloha č. 9a: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2018/04/zavucet-mhch-2017-oznameni.pdf  
Příloha č. 9b: http://www.chrastava.com/zm/hfo/2018/04/schval-zavucet-mhch-2017.pdf  
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Předložil HFO 

 

K bodu č. 5 2018/04/XIII 

ZM schválilo 

obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 4/2018, kterou se na základě důvodové 
zprávy (příloha č. 10c k originálu usnesení) mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
3/2007 ze dne 18. června 2007, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 ze dne 15. 
dubna 2013, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 ze dne 21. října 2013, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci (příloha č. 10a, 10b k 
originálu usnesení) a pověřila starostu a místostarostku města jejím podpisem a tajemníka 
MěÚ zveřejněním úplného znění 
Příloha č. 10a: http://www.chrastava.com/zm/taj/2018/04/ozv-4-2018.doc  
Příloha č. 10b: http://www.chrastava.com/zm/taj/2018/04/priloha-1-graficky.pdf  
Příloha č. 10c: http://www.chrastava.com/zm/taj/2018/04/duv-zprava.doc  
 
Předložil TAJ 

 

K bodu č. 6 2018/04/XIV 

 

ZM schválilo 

mimořádné vydání monotematického čísla Chrastavských listů – „8 let po povodni“ 
 
Předložil TAJ 

 

2018/04/XV 

ZM schválilo 

příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Prameny dle žádosti Sdružení místních 
samospráv ČR (příloha č. 11 k originálu usnesení) ve výši 50.000,- Kč 
Příloha č. 11: http://www.chrastava.com/zm/st/2018/04/prameny.pdf   
 
Předložil ST 

 

2018/04/XVI 

ZM schválilo 
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komisi pro vyhodnocení nejlepších sportovců pro rok 2018. Slavnostní vyhlášení bude v 
kinosále ve čtvrtek 4. října 2018 od 17:00 hod. Složení komise z členů zastupitelstva: 
Miroslav Balcar, Veronika Povýšilová, Miloslava Šírová, Aleš Trpišovský, Ivan Vydra 
 
Předložil MST 

 

2018/04/XVII 

ZM schválilo 

smlouvu o spolupráci mezi Městem Chrastava a Severočeskou vodárenskou společností 
a.s.,  
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, 415 50, IČ 49099469 při přípravě stavby „Rozšíření 
těžby ložiska Turów - návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa IV. 
Lokalita Horní Vítkov)“ příloha č. 12 originálu usnesení a pověřila starostu jejím podpisem. 
 
 
http://www.chrastava.com/zm/taj/2018/04/smlouva-o-spolupr-s-svs-turow.doc  
 
Předkládá ST 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  

http://www.chrastava.com/zm/taj/2018/04/smlouva-o-spolupr-s-svs-turow.doc
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