Informace pro ZM z jednání rady města
a ostatní informace
RM dokončila prodej posledního bytu v Šimovně – do VŘ se přihlásil jediný zájemce, byt byl
prodán za 103.500.- Kč. Zastupitelstvo města prodej schválilo 18.4.2012 usnesením č. 16/12 za
souhrnnou cenu všech podílů 1.440.000.- Kč, celkem bylo na prodeji získáno 1.548.741.- Kč.
RM rozhodla o připojení k akci „Vlajka pro Tibet“. Vlajka bude vyvěšena 10.3.2015 na radnici.
Členkou školské rady za zřizovatele byla zvolena Mgr. Helena Řezáčová.
RM potvrdila platnost ceníku pro sportovní areál za školou a souhlasila se aktualizací
provozního řádu. Správci areálu zůstávají pan Karel Kincl a pan Pavel Lang.
RM schválila základní koncept pro nastavení rozvoje cestovního ruchu a nové přízvisko
používané u při propagaci města Město Hodkovice nad Mohelkou – Brána Podještědí – bude
zadána poptávka na zpracování loga, včetně grafického manuálu.
RM schválila návrh na zveřejňování smluv a objednávek nad 5.000.- Kč na portálu veřejné
správy. Nyní probíhá nastavení systému uvnitř úřadu, následně bude celá záležitost spuštěna.
Více informací o funkci systému najdete na www.starostoveprotransparentnost.cz.
RM schválila poskytnutí příspěvku základní a mateřské škole ve výši 100.- Kč na žáka.
Celkem se jedná o 29.400.- Kč pro základní školu a 10.900.- pro mateřskou školu.
RM schválila postup při zřizování vyhrazených parkovacích stání pro imobilní občany. Všichni
současní uživatelé budou vyzváni k aktualizaci údajů. Nově zřizované místo bude zřízeno na
náklady žadatele ve výši 3.500.- Kč, obnovení místa bude účtováno dle platné ho ceníku výrobce
dodatkové tabulky. Evidenci žádostí a parkovacích míst vede na MÚ paní Bolardová.
RM pověřila místostarostku řešení situace parkování v Mlýnské ulici, naproti domu č.p. 228.
Stav dluhů za městskými byty je k 18.2.2015 202.900.- Kč, nově jsou uzavřeny dva splátkové
kalendáře.
Město Hodkovice nad Mohelkou má zpracovaný generel veřejného osvětlení, dle zatřídění
komunikací a platných norem. V současné době probíhá zadání Pasportu veřejného osvětlení.
Následně bude zastupitelstvu města předložena koncepce řešení.
Státní fond rozvoje bydlení vyhověl žádosti o zkrácení vázací lhůty k družstevním bytům –
č.p. 667, 668, 669 a 670. Po podepsání dohody ze strany fondu budou probíhat jednání
s družstvem o převedení hypotéky a objektu do vlastnictví družstva.
RM potvrdila členství města v Euroregionu Nisa. Nové projekty bude možné předkládat až
v lednu 2016. Do Euroregionu Nisa mohou předkládat své projekty všechny neziskové a
příspěvkové organizace, které působí v našem městě. Tato informace bude postupně předávána
všem spolkům a organizacím.
RM rozhodla, že v okolí kašny nebudou vysazeny stromy. Prostranství bude osazeno pouze
lavičkami a nádobami na kvetoucí a zelené rostliny.
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Byla navázána spolupráce s Úřadem práce ČR, v domě s pečovatelskou službou nyní pracuje
jedna pečovatelka na společensky účelném pracovním místě – získáváme mzdový příspěvek ve
výši 16.000.- Kč/měsíc po dobu 1 roku. Dále máme podepsanou dohodu na 2 místa veřejně
prospěšných prací (VPP) – s příspěvkem 13.000.- Kč/měsíc/ 1 místo po dobu 1 roku.
Pracovníci VPP budou pracovat pro technické služby města Hodkovice nad Mohelkou a pro
odborného lesního hospodáře.
V únoru bylo panem Drchotou upraveno veřejné prostranství v Pelíkovické ulici. Viz.
Fotografie. Pod dohledem ing. Plačka došlo k vykácení stromů, úklidu černé skládky a urovnání
terénu. Celkové náklady města jsou 8.470.- Kč – pronájem techniky od 1.jizerskohorské.
Z pokácených stromů vyrobí pan Drchota 2 lavičky, které budou umístěny v Hodkovicích nad
Mohelkou, na prostranství bude vyseta tráva. Děkuji tímto za přínosnou práci ve prospěch města.

Jednáme o opravě příjezdu k DPS a parkovacích stání. Opravu bude dle našich požadavků
financovat Ing.Ouvín – v rámci vyrovnání závazků vypořádání výstavby nové výrobní haly
Tenneco. Dále bude propojen chodník kolem DPS a Mánesovy ul.
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Byla objednána oprava nouzového osvětlení v kulturním domě a v kině. Cena pro kino je
34.980.- Kč, cena pro KD je 60.190.- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH, celkové náklady jsou
115.000.- Kč.
Připravujeme projekty na rekonstrukci přístupů k jednotlivým vchodům na sídlišti Podlesí.
Připravujeme projekt na bezbariérový přístup do zdravotního střediska.
Připravujeme ve spolupráci s projektantem dopravních staveb Ing. Ladislavem Křenkem návrhy
na řešení parkování u MŠ v Hodkovicích a dále rekonstrukci ul. Kostelní Vrch odbočka
k Markům a rekonstrukci ulice Tyršova – v celé délce.
Od 1.4.2015 dojde ke změně otevření úřadu pro veřejnost – každý čtvrtek bude úřad pro
veřejnost otevřen od 7:00 do 11:00. Odpoledne bude úřad pro veřejnost uzavřen, úředníci budou
zpracovávat agendu svých odborů.
U příležitosti každého vítání občánků našeho města bude za každou skupinu dětí vysazen jeden
strom u kterého bude umístěna informační tabulka – s datem vítání občánků a křestními jmény
dětí. První výsadba proběhne na podzim tohoto roku. O akci budete informováni.
Informace k návrhu 6.změny územního plánu.
Příští jednání zastupitelstva města proběhne 6.5.2015 od 18 hodin.
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