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Zápis z 2. jednání 

ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU  

konaného dne 24. 2. 2016 
v sále multifunkčního centra Trojzemí 

 
1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU 

Přítomnost při zahájení: 

Jméno a příjmení člena ZM 
pí. Věra Baumgartnerová 

Přítomnost 
ano 

 Jméno a příjmení člena ZM 
p. Karel Pokorný 

Přítomnost 
ne 

pí. Iva Červená ano  Mgr. Jaroslav Poláček ne 
p. Petr Dlouhý ano  Mgr. Hana Prchlíková ano 
p. Pavel Farský ano  p. Tomáš Prokop ano 
p. Jaroslav Holata ano  Bc. Martin Půta ne 
p. Radek Horák ne  p. Miroslav Řezníček ano 
Mgr. Josef Horinka ano  MUDr. Radomír Sekvard ne 
Mgr. Ladislava Jurková ano  p. Jaroslav Sklenář ne 
p. Jan Krečman 
p. Václav Krejčík 

ne 
ano 

 p. Milan Slezák 
p. Petr Vinklárek 

ano 
ano 

p. Petr Kudláček 
Ing. Jaromír Mottl 

ne 
ano 

 ThMgr. Hedvika 
Zimmermannová 

ne 

MUDr. Ivana Pavlová ne    
Ing. Radek Petr ano    
     
 
Při zahájení jednání přítomno  15 členů Zastupitelstva města, které tímto bylo usnášeníschopné. 
Změna počtu členů Zastupitelstva města je zaznamenána níže a u samostatného uvedení hlasování 
k jednotlivým bodům. Presenční listina je přílohou tohoto zápisu. 
 
 
Pozdní příchod: 
 
 
 
 
Dřívější 
odchod: 

p. Radek Horák                                    (od projednávaného bodu 2) 
p. Petr Kudláček                                   (v průběhu prezentace arch. Davida) 
MUDr. Radomír Sekvard                     (v průběhu prezentace p. M. Prchlíka) 
pMUDr. Ivana Pavlová                        (v průběhu prezentace p. M. Prchlíka)  
 

-    

 
Omluveni: p. Martin Půta, Mgr. Jaroslav Poláček, p. Karel Pokorný, p. Jaroslav Sklenář,  

p. Jan Krečman, ThMgr. Hedvika Zimmermannová 
 

 
Neomluveni: -- 
 
Zapisovatelka: pí. Věra Blažková, zaměstnanec města 
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Zahájení 
jednání: 

17:00 hodin Ukončení  
jednání: 

18:51 hodin 
 
 

2. SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA 

Pořad jednání Zastupitelstva města byl schválen samostatným usnesením č. 2/22/ZM/16, viz 
oddíl 3. Průběh jednání, výsledek hlasování a přijetí usnesení. 
 
V samotném úvodu jednání zastupitelstva města vyhlásil pan starosta minutu ticha k uctění 
památky na pana Ing. Karla Hrdého, který zemřel 30. ledna. 
Jméno Ing. Karla Hrdého je v Hrádku spojeno především s tenisem – od roku 1957 se mu 
věnoval jako aktivní hráč, později trenér, funkcionář a manažer, a to až do současnosti. Do 
historie města se ale Ing. Hrdý zapsal i jako první porevoluční starosta, kterým byl v letech 
1990–1992. V roce 1993 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, byl předsedou poslaneckého 
klubu ČSSD. V roce 1995 se stal členem KDU-ČSL. V roce 1996 byl jmenován ředitelem 
úřadu na Ministerstvu pro místní rozvoj a posléze vrchním ředitelem Sekce pro integraci do 
EU a přeshraniční spolupráci. V letech 2002–2006 byl Ing. Karel Hrdý náměstkem ministryně 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  
Od roku 1990 stál Ing. Hrdý za řadou projektů, které byly v Hrádku realizovány. V době, kdy 
byl starostou města, se spolu s dalšími lidmi podílel na otevření silničního hraničního 
přechodu do Polska a Německa, zrušení stavební uzávěry, která do té doby omezovala rozvoj 
Hrádku, založení Euroregionu Nisa. Na konci jeho starostování vznikala první žádost o dotaci 
na vybudování čistírny odpadních vod. 
Od roku 2002 pomáhal při rozvoji hrádeckých sportovišť – ať už se jednalo o zázemí pro 
fotbalisty, tenisty, o veřejné kluziště nebo školní hřiště. 
Až do současnosti vykonával funkci sekretáře jednoty Orel v Hrádku nad Nisou. 
V roce 2009 udělilo Karlu Hrdému Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou ocenění 
„Osobnost Města Hrádek nad Nisou“ za podporu rozvoje města a podporu projektů města v 
období 1992-2008 a za dlouholetý přínos pro město v oblasti sportu, tělovýchovy a činnost v 
tenisovém klubu a dále za činnost v oblasti místní samosprávy. 
 
 
3. PRŮBĚH JEDNÁNÍ, VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ A P ŘIJATÁ USNESENÍ 
 
 Průběh k bodu 1) 
Program 2. jednání ZM a zařazení materiálů přímo před jednáním ZM 
1.  Zahájení zasedání  
 Schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, volba 

zapisovatelky zápisu, schválení zápisu z 2. ZM 2016 
2. Kontrola usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města 2016 
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti  
4. Diskuse občanů 
5. Majetkoprávní úkony a ostatní 
5.1 Zveřejnění záměru prodeje byt. jednotky č.321/23, Lidická čp. 321 Hrádek nad Nisou  
5.2 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 381 k.ú. Loučná 
5.3 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 1288/8, 1288/7 a 1289 k.ú. Hrádek nad Nisou 
5.4 Smlouva o  smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č.  965 k.ú. Hrádek nad Nisou   
5.5 Smlouva o  smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  na p.p.č.  155/2   k.ú. Dolní Suchá u 

Chotyně 
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5.6 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 99 k.ú. Donín u Hrádku nad 
Nisou 

6. Změna názvu ZŠ Loučná 
7. Vlajka pro Tibet 
8. Změna rozpočtu 2016 č. 1 
9.  Interpelace zastupitelů 
9.1  Nové interpelace 
10.  Písemné informace 
10.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc leden 
10.2 Informace o ceně čp.80 Donínská ul. 
10.3 Rozhodnutí ÚOHS – nedodržení lhůty pro zápis podpory „de minimis“  
10.4 Přehled podaných žádostí o dotace 2013 – 2016, stav realizace k 15. 2. 2016 
 
Doplnění materiálů: 
K bodu č. 3 Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu 
 
Nové body: 
Žádost o zařazení na program jednání 
K bodu č. 5 Majetkoprávní operace 
  5.7 Směna pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku n/N 
K bodu č. 11 Doplnění programu 

11.1 Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných  
protipovodňových opatření 

 11.2 Zápis z Finančního výboru 
 11.3 Prevence kriminality 

 
2/22/ZM/16 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad 
Nisou v roce 2016 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na 
místě před jednáním Zastupitelstva města. 
 
Hlasování: pro: 15        zdrželi se: 0          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.2 Návrhová komise 
 
2/23/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Miroslav Řezníček, p. 
Milan Slezák a p. Petr Vinklárek. 
 
Hlasování: pro: 15        zdrželi se: 0          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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1.3 Ověřovatelé zápisu 
 
2/24/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Tomáš Prokop a  
p. Václav Krejčík. 
 
Hlasování: pro: 15              zdrželi se: 0                          proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.4 Zapisovatelka 
 
2/25/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku p. Věru Blažkovou. 
 
Hlasování: pro: 15          zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
1.5 Zápis z 1. ZM  
 
2/26/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 1. řádného ZM konaného dne 27.1. 2016. 
 
Hlasování: pro: 15         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
Po zahájení zasedání přivítal p. starosta hosty, a to p. arch. Ladislava Davida s prezentací 
návrhu možného řešení vnitrobloku Benaru a studenta 6. ročníku katedry umění a  
architektury Technické univerzity v Liberci Marka Prchlíka s vizí možného řešení celého 
prostoru bývalé cihelny a možný návrh úpravy pomníku u ZŠ Lidická do původního stavu. 
 
Průběh k bodu 2) 
Kontrola usnesení z 1. řádného Zastupitelstva města v roce 2016 
- předložil p. Timulák – tajemník MÚ 
- předloženo v písemné podobě zprávy o plnění usnesení 
 
(17.08 hod – příchod p. Horák) 
 
2/27/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 1. řádného jednání 
Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 27. 1. 2016 včetně přehledu 
plnění usnesení z minulých jednání. 
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Hlasování: pro: 15        zdrželi se: 1 (p. Horák)             proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 3) 
Zpráva starosty a místostarosty o činnosti 
p. místostarosta – v úvodu své zprávy vyzval ředitelku DDM Drak Mgr. Jurkovou, zástupkyni 
ředitelky ZŠ T.G.M. Mgr. Prchlíkovou a ředitele Brány Trojzemí pana Štrupla, aby společně 
vyhlásili vyhodnocení soutěže „Klíček 2015“, což je soutěž aktivity v různých akcích, kterou 
pořádá DDM Drak společně s Hádětem a Bránou Trojzemí.  
p. Štrupl – vysvětlil princip soutěže, která byla motivací zejména pro děti, aby se 
zúčastňovaly akcí, které se ve městě konají a na kterých mohly za účast sbírat razítka. 
V roce 2015 se stala za jednotlivce vítězkou Markéta Lupačová  a v kategorii rodina vyhrála 
rodina Janečkových. Všem vítězům byla předána ocenění. 
p. místostarosta – po té pokračoval ve své zprávě o činnosti. Hovořil o: 

• připravované žádosti do Fondu malých projektů na nové značení ve městě ke 
kulturním cílům, stadionu, pohotovosti apod. 

• přípravě rozšíření bezbariérové trasy o ulici Stará, Oldřichovská a podél Besedy 
• probíhajícím odchytu holubů v centru města 

 
Starosta informoval o: 

• přípravách kompletní rekonstrukce ul. Liberecká od železničního přejezdu až na kraj 
katastru, která směřuje na rok 2018. 

• dále avizoval na rok 2017 přípravu rekonstrukce ulice Oldřichovská, Zahradní, atd. 
 
2/28/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a 
místostarosty města za období od 27.1.2016 do 24.2.2016. 
 
Hlasování: pro: 16         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 4) 
Diskuse občanů 
 

- bez dotazů 
- bez usnesení 

 
 
Následně proběhla prezentace architekta Davida možného řešení vnitrobloku Benaru a p. 
Prchlíka s vizí budoucího využití bývalé cihelny a návrhu obnovy pomníku u ZŠ Lidická do 
původní podoby. 
 
Během této cca 40 minutové prezentace obou hostů dorazili další zastupitelů. 
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(17.23 hod – příchod p. Kudláček) 
 
(17.51 hod – příchod MUDr. Sekvard) 
 
(18.00 hod – příchod MUDr. Pavlová) 
 
 
Průběh k bodu 5) 
Majetkoprávní operace 
5.1 Zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.321/23, Lidická 321, Hrádek nad 
Nisou 
Odbor investic a správy majetku předložil Zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou návrh na 
zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.321/23, ul.Lidická čp.321, Hrádek n.N., o 
velikosti 1+kk (o výměře 21,7m2) 5.nadzemní podlaží s podílem na společných částech domu 
a příslušenství čp.321, Lidická, Hrádek nad Nisou a s podílem na pozemku p.č. 1497 - 
zastavěná plocha a nádvoří ve výši 217/14615. Minimální kupní cena = 163.000,-Kč, jistota- 
kauce 16.300,-Kč je započitatelná na kupní cenu. Prodej se uskuteční obálkovou metodou dle 
Zásad prodeje nemovitostí a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad 
Nisou. 
Kupní cena (7.500,-Kč/m2) za prodej volných bytů byla Zastupitelstvem města Hrádek nad 
Nisou schválena usnesením č.9/293/ZM/11 ze dne 26.11.2011. 
Rada města Hrádek nad Nisou na svém jednání 17.2.2016 doporučila schválit výše uvedený 
návrh. 
 
2/29/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje volné bytové 
jednotky č.321/23, ul. Lidická čp.321, Hrádek n.N., o velikosti 1+kk (o výměře 21,7m2) 
5.nadzemní podlaží s podílem na společných částech domu a příslušenství čp.321, 
Lidická, Hrádek nad Nisou a s podílem na pozemku p.č. 1497 - zastavěná plocha a 
nádvoří ve výši 217/14615. Minimální kupní cena = 163.000,-Kč, jistota- kauce 16.300,-
Kč je započitatelná na kupní cenu. Prodej se uskuteční obálkovou metodou dle Zásad 
prodeje nemovitostí a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.2 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 381 k.ú.  Hrádek nad Nisou 
Stavebník pan Maděra realizoval plyn. přípojku k p.p.č. 972/1 v k.ú.Loučná, obec Hrádek nad 
Nisou . Předložen geometrický plán č. 469-255/2015. Navrženo schválit uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti na p.p.č. 381 k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou 
 
2/30/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 381 v k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou. 
Služebnost  zakládá právo uložení  plynárenského zařízení a právo vstupovat a vjíždět 
na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 
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provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na pozemku p.č. 381 k.ú. Loučná. 
Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou pro: RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 
940, 401 17 Ústí nad Labem, úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH,  
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu plynové přípojky k p.p.č. 
972/1 a 972/2, jehož součástí je stavba RD č.p. 350 -  na p.p.č. 381  k.ú. Loučná, obec 
Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940,401 17 
Ústí nad Labem IČO 27295567 (strana oprávněná ze služebnosti), Jaroslav Maděra, K 
Bytovkám 350, Hrádek nad Nisou (investor) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná 
ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 469-255/2015 za cenu 500,- Kč bez DPH, 
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.3 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 1288/8, 1288/7 a 1289 k.ú. Hrádek nad Nisou 
Stavebník pan Mansfeld realizoval vodov. přípojku k p.p.č. 1286/2 v k.ú.  Hrádek nad Nisou, 
obec Hrádek nad Nisou. Předložen geometrický plán č. 1423-3330/2016. Navrženo schválit 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na p.p.č. 1288/7, 1288/8 a 1289 k.ú.  Hrádek nad 
Nisou, obec Hrádek nad Nisou 
 
2/31/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje zřízení  služebnosti  ve prospěch p.p.č. 1288/7, 1288/8 a 1289  k.ú.  Hrádek 
nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  vodovodní 
přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemcích p.č. 1288/7, 
1288/8 a 1289   k.ú. Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu 
životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků  pozemku p.č. 1286/2  - 
pan Mgr. Mansfeld Tomáš, V rokli 816, Hrádek nad Nisou, 
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi smluvními stranami pan Mgr. 
Mansfeld Tomáš,  bytem V rokli 816, Hrádek nad Nisou, (strana oprávněná ze 
služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP 
č. 1423-3330/2016 za cenu 500 Kč bez DPH, 
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 965 k.ú. Hrádek nad Nisou 
Stavebníci sl. Benešová a p. Pokorný  budou  realizovat inženýrské sítě k budoucímu RD k 
p.p.č. 981/11 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou .  Navrženo schválit uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č.  965 k.ú. Hrádek nad Nisou, obec 
Hrádek nad Nisou. 
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2/32/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "vodov., kanal., 
plyn. a el.  přípojky k bud. RD" na p.p.č.  981/11 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek 
nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze 
služebnosti) a sl. Benešová Markéta, Zlatá Výšina 685, Hrádek nad Nisou a p. Pokorný 
Jakub, bytem Dělostřelecká 1141/3, Liberec 1 (budoucí oprávněný ze služebnosti) - 
úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH, 
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.5  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 155/2 k.ú. Dolní Suchá u 
Chotyně 
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi ČEZ Distribuce, a.s. a 
Městem Hrádek nad Nisou přeložení sloupu VN  na p.p.č. 155/2  v k.ú. Dolní Suchá u 
Chotyně, obec Hrádek nad Nisou. Finanční náhrada za služebnost 250,- Kč/bm. 
 
2/33/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje uzavření   smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přeložení sloupu 
VN č. IE12-4004158/VB1  na p.p.č. 155/2  v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, obec Hrádek 
nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce a.s., zast. fi. Energetická 
montážní společnost Liberec s.r.o., se sídlem Budyšínská 1294, 460 01 Liberec   IČ 
62743325  (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí 
povinný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 250,- Kč/bm bez DPH(dle geometrického 
plánu) , 
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.6 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p,p.č. 99 k.ú. Donín u Hrádku nad 
Nisou 
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi ČEZ Distribuce, a.s. a 
Městem Hrádek nad Nisou přípojka NN k p.p.č. 93 - na p.p.č. 99  v k.ú. Donín u Hrádku nad 
Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Finanční náhrada za služebnost 250,- Kč/bm. 
 
2/34/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1) schvaluje uzavření   smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přípojka NN k 
p.p.č. 93 č. IP12-4006315/VB/03 - na p.p.č. 99  v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec 
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Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce a.s., zast. fi. BIMONT 
s.r.o., se sídlem České Mládeže 713/122, 460 08 Liberec 8  IČ 47781262 (budoucí 
oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) - 
úplatně  za cenu 250,- Kč/bm bez DPH (dle geometrického plánu), 
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
5.7 Směna pozemků v k.ú Václavice u Hrádku n.N. 
Pozemky:  
p.č. 2167/7 - trvalý travní porost, o výměře 906 m2, v k.ú. Václavice u HnN - vlastník Město 
Hrádek nad Nisou 
p.č. 2974/8 - ostatní plocha, komunikace o výměře 86 m2,  v k.ú. Václavice u HnN - vlastník 
žadatelka o směnu 
p.č. 2974/9 - ostatní plocha, komunikace o výměře 88 m2, v k.ú. Václavice u HnN - vlastník 
žadatelka o směnu 
Cena dle IP:   
pozemek p.č. 2167/7 - 20 Kč/m2, tj. celkem 18 120 Kč 
pozemky p.č. 2974/8 a p.č. 2974/9 - 50 Kč/m2, tj. celkem 8 700 Kč 
finanční dorovnání ve výši 9 420 Kč zaplatí žadatelka 
Zveřejněno: od 21.1.2016 do  22.2.2016 
Souhlas se zveřejněním osobních údajů nebyl předložen. 
Žadatelka požádala o směnu pozemků v jejím vlastnictví, a to pozemků p.č. 2974/8 a p.č. 
2974/8 v k.ú. Václavice u HnN, za pozemek p.č. 2167/7 v k.ú. Václavice u HnN ve vlastnictví 
Města Hrádek nad Nisou, s tím, že případný finanční rozdíl doplatí. 
Dle místního šetření bylo zjištěno, že pozemek p.č. 2167/7, který je ve vlastnictví města, je ve 
skutečnosti bažina a pozemky p.č. 2974/8 a p.č. 2974/9 jsou pozemky pod komunikací a 
navazují na pozemky, které vlastní podílem paní Pourová a Město Hrádek nad Nisou. 
 
2/35/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků p.č. 2974/8, ost.plocha, 
komunikace s výměrou 88 m2 a p.č. 2974/9 ostatní plocha, komunikace o výměře 86 m2, 
v k.ú. Václavice u HnN, cena pozemků je 50 Kč/m2, tj. celkem 8 700,- Kč, za pozemek 
p.č. 2167/7, trvalý travní porost, o výměře 906 m2 v k.ú. Václavice u HnN, cena 
pozemku je 20 Kč/m2, tj. celkem  18 120,- Kč, s tím, že dojde žadatelkou k finančnímu 
dorovnání rozdílu z ceny pozemků ve výši  9 420,- Kč  vše v souladu se „Zásadami 
prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené 
Zastupitelstvem města dne 26.9.2012 usnesením č. 8/285/ZM/12 v souladu s Usnesením 
Zastupitelstva města č. 11/238/ZM/2015 ze dne 16.12.2015. 
 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
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Průběh k bodu 6) 
ZŠ Loučná - změna názvu 
Předkládáme zastupitelstvu města žádost Mgr. Václava Havla, ředitele Základní školy 
praktické, Základní školy speciální a Mateřské školy, Hrádek nad Nisou - Loučná, 
příspěvková organizace, na změnu názvu školy. Po projednání s vedením města a odborem 
školství Krajského úřadu Libereckého kraje, předkládám návrh na schválení dodatku ke 
Zřizovací listině výše uvedené školy, kterým se mění název školy na Základní škola a 
Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace, a to s účinností od 
1.3.2016. Rada města změnu názvu školy doporučuje. 
 
p. místostarosta – vysvětlil, že ZŠ v Loučné bude moct i na dále po této změně vyučovat děti 
s lehkým mentálním hendikepem. Bude zde stále tzv. praktická třída, ale i speciální třída 
s větším hendikepem. 
Tím, že se změní název školy, otevřou se dveře i pro přípravné třídy, které na praktické škole 
být otevřené nemohou. Na ostatních školách v Hrádku k otevření těchto tříd kapacita není.  
 
2/36/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek ke Zřizovací listině Základní školy praktické, 
Základní školy speciální a Mateřské škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková 
organizace, kterým dojde ke změně názvu školy na Základní škola a Mateřská škola, 
Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace, a to s účinností od 1.3.2016.  
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 7) 
Vlajka pro Tibet 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, 110 00 
Praha 1, o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet", která se 
uskuteční 10.3.2016. 
 
2/37/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje připojení Města Hrádek nad Nisou k mezinárodní 
kampani "Vlajka pro Tibet", která prob ěhne 10.3.2016. 
 
Hlasování: pro: 15   zdrželi se: 4 (p. Řezníček, p. Holata,           proti: 0 
      p. Krej čík, p. Dlouhý) 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 8) 
Rozpočtová změna č. 1 za rok 2016 
Finanční odbor předložil Zastupitelstvu města rozpočtovou změnu města za rok 2016 č. 1. 
Jsou v ní doplněny všechny známé skutečnosti k 31.3.2016.  
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O 500 tis. Kč se navyšuje daň z příjmu právnických osob za město na straně příjmů i výdajů. 
Kapitálové příjmy se navyšují o příjem za prodej bytů a příjem z výkupu služebního vozu. Ve 
třídě financování se zapojuje finanční přebytek z loňského roku ve výši 3 673 580Kč , tento je 
použit na financování investičních výdajů (např. ČOV MŠ Václavice,..) a úhradu 
projektových dokumentací na nové stavby (např. vodovod D. Sedlo, kanalizace ul. Jílová, 
Schubertova vila - střecha, II. Etapa mokřadů apod.).  
 
p. Solnařová – podala podrobné vysvětlení ke změnám rozpočtu u jednotlivých položek. 
 
2/38/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2016 č. 1 ve výši 4 
904 987Kč. Rozpočet města po 1. rozpočtové změně 2016 má stanoven celkový objem 
příjmů částkou 108 295 050Kč, celkový objem výdajů částkou 115 245 392Kč a salda ve 
výši 6 950 342Kč ve třídě financování. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 9) 
Interpelace zastupitelů 

- bez písemných odpovědí z minulého ZM 
 
9.1 Nové interpelace zastupitelů 
MUDr. Pavlová  - upozornila na chodník, který vede ul. Gen. Svobody dolů k parku, že se asi 
na třech místech propadá. Nejhorší situace je na úrovni azylu a ulice k hasičárně. 
p. Palas – informoval, že reklamace byla odeslána. 
 
Písemná odpověď č. 1 
 
p. Krejčík – zajímal se, jaký je současný stav bezpečnostních kamer ve městě, popř. jestli je 
některá mimo provoz. 
p. místostarosta – podle dostupných aktuálních informací věděl o jedné, a to u Dělnického 
domu. 
p. starosta – doplnil, že je potřeba rozlišovat dohlížecí městský kamerový systém a varovný 
systém na hlídání stavu vody Lužické Nisy. 
 
Písemná odpověď č. 2 
 
p. Holata – „loni nově opravená komunikace, propojka mezi Žitavskou a Vulkan Plastem, tam 
se místem propadá, protože tam jezdí těžké vozy. Jestli se tam uvažuje o reklamaci.“ 
p. starosta – vysvětlil, že to není o reklamaci, ale když se komunikace dělala, bylo to v daných 
možnostech. Cesta je úzká, šířkou akorát na jeden nákladní automobil a v ní vyježděná kolej. 
Proběhne zde provizorní oprava, cesta nelze rozšířit. Se společností Valbek je domluveno, že 
zpracuje nabídku na možnost zadního sjezdu k Eftecu. 
 
Odpovězeno na místě. 
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p. Horák – měl dotaz ohledně železničního přejezdu, zda se počítá s nějakou opravou a jestli 
by nešel označit tabulí s informací stavu závor, aby auta neucpávala komunikaci, ale mohla 
v předstihu závory objet jinou cestou. 
p. starosta – vysvětlil, že co se týče automatických závor, není možné propojit jakýkoliv jiný 
cizí prvek s elektrozařízením hradlaře.   
p. Horák – „mám zprávy, že v jiných obcích to funguje a cedule to dokážou.“ 
p. Kudláček – doplnil, že tam, kde to funguje, je to na úplně jiném principu. To znamená, že 
je tam externí čidlo, které sejme překážku nebo závoru a následně na to reaguje. Dráha ze 
zákona nikoho do svého systému nepustí. 
 
Odpovězeno na místě. 
 

- bez usnesení 
 
 
Průběh k bodu 10) 
Písemné informace 
10.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc leden 
10.2 Informace o ceně č.p. 80, Donínská ul. 
10.3 Rozhodnutí ÚHOS - nedodržení lhůty pro zápis podpory "de minimis" 
10.4 Přehled podaných žádostí o dotace 2013 - 2016, stav realizace k 15.2.2016 
 
p. starosta – ke všem bodům písemných informací podal doplňující informace a dal prostor 
zastupitelům k případným dotazům na vedoucí odborů 
 
2/39/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
Průběh k bodu 11) 
Doplnění programu 
11.1 Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro 
povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje 
Odbor investic a správy majetku MÚ předložil ke schválení Zastupitelstvu města k  
projednání účasti na  projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje“, 
podporovaný Libereckým krajem, který počítá s podporou ze OPŽP ve výši 85% nákladů a 
sám se bude podílet na spoluúčasti ve výši 7,5%, na dotčené obce zbude 7,5% nákladů. Pro 
Město Hrádek nad Nisou činí finanční spoluúčast se základním vkladem ve výši 10000Kč a 
dále v celkové výši 56.510Kč, která vychází z klíče počtu obyvatel zasažených povodní při 
stoleté vodě a bude nákladem rozpočtu roku 2017. Vzhledem k možnosti, že některé obce se 
do této studie nezapojí, navrhujeme tuto částku zvýšit o 20%, tedy o 11302Kč. Celková 
finanční spoluúčast ve výše uvedeném projektu činí 67812Kč. Rada města na svém jednání ze 
dne 24. 2. 2016 doporučila Zastupitelstvu města schválit účast na projektu. 
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2/40/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zapojení obce Města Hrádku nad Nisou do 
projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových 
opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje“ s finanční spoluúčastí 
obce z rozpočtu roku 2017 ve prospěch Libereckého kraje až do výše 67.812Kč. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
11.2 Zápis z jednání Finančního výboru 
Dne 24.2.2016 se konal Finanční výbor. 
 
2/41/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru. 
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
11.3 Prevence kriminality - žádost o dotaci 2016 
Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil Program 
prevence kriminality na rok 2016, program je realizován na základě Strategie prevence 
kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválené vládou ČR v lednu letošního 
roku. 
Město se přihlásilo do Programu PK v roce 2013, kdy RM usn. č. 3/109/RM/13 schválila Plán 
prevence kriminality na období 2013 - 2015 pro město Hrádek nad Nisou. RM na svém 
jednání dne 23. 1. 2013 schválila usn. č. 2/103/RM/13 vytvoření Pracovní skupiny prevence 
kriminality a ustanovila Ivu Krňákovou manažerem prevence kriminality.  
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v 
rámci Programu PK 2016 ze dne 28. 1. 2016 a v souladu s novou vládní „Strategií“ musí 
žadatel o dotaci zajistit institucionální předpoklady pro zařazení obce do systému prevence 
kriminality (pracovní skupina, pověřený pracovník - manažer) a musí mít zpracovaný a 
orgány města schválený strategický dokument zaměřený na bezpečnost vč. bezpečnostní 
analýzy.  
Žádost o dotaci musí být podána v souladu se Zásadami do 29. 2. 2016 příslušnému kraji. 
Vlastní podíl žadatele, nebo jiného nestátního subjektu na realizaci dílčího projektu musí být 
min. 10 % z celkových skutečných nákladů projektu. Podání žádosti musí schválit 
zastupitelstvo.  
Projekty naplánované pro realizaci v letošním roce vycházejí z místních potřeb, zároveň 
navazují na projekty realizované v roce 2015. Celkové náklady u projektu situační prevence - 
Rozšíření MKDS - ulice Liberecká jsou 224.927,-- Kč, u projektu sociální prevence - 
Víkendové akce a letní tábor s Klubem Vagón 518.660,-- Kč. Dotace na 2 projekty je 
požadována v maximální možné výši, tj. 668.000,-- Kč. 
Rada projednala tento materiál na svém mimořádném jednání dne 24. 2. 2016. 
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p. Krejčík – zajímal se, zda bude tento systém využívat i Policie ČR. 
p. místostarosta – odpověděl, že Policie ČR systém využívá, městský kamerový systém je 
kompletně propojený se stanicí Policie ČR v Husově ul. a mohou systém využívat, tj. sledovat 
ho, stahovat záznamy. Propojení bylo aktivováno v loňském roce. 
 
2/42/ZM/16 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 
a) Koncepci prevence kriminality města Hrádek nad Nisou pro období 2016 - 2017, 
b) podání Žádosti o státní účelovou dotaci ve výši 668.000,-- Kč na realizaci dvou dílčích 
projektů do Programu prevence kriminality 2016 vč. povinné spoluúčasti města ve výši 
minimálně 10 % z celkových nákladů na jednotlivé projekty.  
 
Hlasování: pro: 19         zdrželi se: 0           proti: 0 
 
SCHVÁLENO 
 
 
p. místostarosta – závěrem informoval zastupitele o kulturních akcích ve městě 
 
 

 
2. zasedání ZM bylo ukončeno v 18.51 hod 

 
5. PŘÍLOHY ZÁPISU 

1) Zvukový záznam (CD/DVD ROM) z 2. ZM 2016 
2) Soubor usnesení z 2/ZM/2016  
3) Presenční listina z 2/ZM/2016 
 
 

6. PODPISY ZÁPISU 

Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Tomáš Prokop       
  dne ………… 
 
 
p. Václav Krejčík       dne ………… 
 
 
  
 
 
 
 
 


