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Usnesení
z 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. listopadu 2013

v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou

Přítomni: dle prezenční listiny

Zastupitelstvo města schválilo předložený program jednání a po projednání jednotlivých bodů
přijalo následující usnesení:

50/13
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí, na základě předloženého materiálu, návrh
rozpočtu města na rok 2014. Celkové příjmy jsou plánovány v objemu 35.550 tis. Kč a celkové
výdaje jsou plánovány ve výši 33.298 tis. Kč. Definitivní návrh rozpočtu města pro rok 2014
bude projednán na zastupitelstvu města v prosinci 2013.

51/13
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013. Příjmy před
rozpočtovou změnou byly 37.394.956,80 Kč, výdaje před rozpočtovou změnou byly
44.309.956,80 Kč a financování před rozpočtovou změnou bylo 6.915.000,- Kč. Příjmy
v rozpočtové změně jsou 200.000,- Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 200.000,- Kč a změna
financování v rozpočtové změně je 0,- Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou
37.594.956,80 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 44.509.956,80 Kč a financování po
rozpočtové změně bude beze změny 6.915.000,- Kč.

52/13
Zastupitelstvo města ruší v plném rozsahu své usnesení č. 37/13 ze dne 25. 09. 2013. Důvodem
jsou podané nové žádosti na zařazení změn do nového územního plánu města.

53/13
Zastupitelstvo města projednalo zařazení návrhů č. 53, 54, 25 a 26 do zadání nového územního
plánu Města Hodkovice nad Mohelkou podle příloh, které jsou jeho nedílnou součástí.
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení návrhu č. 53 (p. p. č. 90, 91) a č. 54 (p. p. č. 1628) do
zadání nového územního plánu Města Hodkovice nad Mohelkou.
Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení návrhů č. 25 (p. p. č. 379) a č. 26 (p. p. č. 201) do
zadání nového územního plánu města.

54/13
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje zadání nového územního plánu Města Hodkovice
nad Mohelkou podle předloženého návrhu ve znění podle přílohy tohoto usnesení a v návaznosti
na usnesení zastupitelstva města č. 53/13 a ukládá starostovi města zajistit následné kroky
v procesu pořizování nového územního plánu Města Hodkovice nad Mohelkou.

55/13
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje příspěvky města občanům města na úhradu škod
vzniklých při povodních v oblasti řeky Mohelky v červenci 2013. Příspěvek na jeden zatopený
byt je ve výši 15.000,- Kč, na jeden zatopený sklep 7.000,- Kč a na zatopený byt i sklep v domě
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22.000,- Kč. Celkový příspěvek města je tak ve výši 198.000,- Kč. Jeho rozložení je v souladu s
předloženým seznamem, který je součástí tohoto usnesení.

56/13
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č.
BP/ULB/7369/2013, kterou se převádí pozemek p. č. 1435 (ostatní plocha) o výměře 266 m2 a
pozemek p. č. 1436 (ostatní plocha) o výměře 1.142 m2, zapsané v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec, na LV 60000, obec
Hodkovice nad Mohelkou, do majetku Města Hodkovice nad Mohelkou a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.

57/13
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje podání žádostí na převod pozemku p. č. 2607
(trvalý travní porost) o výměře 929 m2, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro
Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze, IČ 01312774 a pozemku p. č. 2616 (zahrada) o
výměře 937 m2, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a
dálnic se sídlem v Praze, IČ 65993390, oba jsou v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Důvodem pro
převod výše uvedených pozemků je jejich možné sloučení s koupeným pozemkem p. č. 2389/1 a
vytvoření ucelené plochy pro další využití pro město.

58/13
Zastupitelstvo města projednalo Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Dodávka plynu pro ZŠ – rok 2014“.
Zastupitelstvo města na základě provedeného výběrového řízení schvaluje výsledek výběrového
řízení, uzavření smlouvy se společností VEMEX Energie a.s. se sídlem Na Zátorce 289/3, Praha
6, IČ 28903765 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

59/13
Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly jednotlivých organizačních
složek města včetně MěÚ při postupu při zadávání veřejných zakázek v souladu se směrnicí
města, a to za rok 2013.
Zastupitelstvo města ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit zprávu o výsledku
kontroly zastupitelstvu v termínu do 30. 06. 2014.

Zapsal: Ing. Jiří Kovačič

Hodkovice nad Mohelkou 22. 11. 2013

                  Antonín  S a m e k                                                 Markéta  K h a u e r o v á
                     starosta města                                                              místostarostka


