Usnesení
z 62. schůze RM města konané 25. 4. 2018
61. RM schvaluje program schůze.
62. RM stanoví na základě § 102, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích nové
rozdělení pravomocí v městském úřadu tak, že pan Jan Kavka, pracovník pro granty,
krizové události a požární ochranu bude vyčleněn ze správního odboru a bude přímo
podléhat tajemníkovi městského úřadu a nově mu přibude agenda pověřence GDPR.
63. RM přiděluje příspěvkovým organizacím zřízených městem Pověřence pro ochranu
osobních údajů pana Jana Kavku.
64. RM ukládá vedoucí finančního odboru připravit Dodatky k Mandátním smlouvám mezi
městem Nové Město pod Smrkem a příspěvkovými organizacemi zřízených městem
o zpracování veškerých účetních prací včetně mzdových prací účinné od 1. 1. 2004.
65. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaných mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví
města Vaňkova 226 (byt č. 8, 1+0) žadateli Denisu Davidovi.
66. RM schvaluje přidělení bytu v bytovém domě Jindřichovická 465/3 panu Velcovi na dobu
určitou od 29. 3. 2018 do 30. 9. 2018 jako pomoc po požáru jeho domu.
67. RM schvaluje přidělení dotací z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“, jednotlivým žadatelům
v procentních výších ze skutečných nákladů a v maximálních hodnotách dotace dle
přiložené tabulky k účelům uvedeným v žádostech.
68. RM schvaluje dotace z rozpočtu města kapitoly „Sociální služby“ ve výších dle tabulky na
aktivity uvedené v žádostech.
69. RM schvaluje přidělení individuální dotací a darů z rozpočtu města kapitoly „Město“ ve
výších dle tabulky na akce uvedené v žádostech.
70. RM ruší Výběrové řízení na zhotovitele zakázky „Humanizace objektu č. p. 270, Nové
Město pod Smrkem“ z důvodu nesplnění účelu výběrového řízení, účasti jediného
uchazeče a finanční nevýhodnosti.
71. RM schvaluje program a termín zasedání ZM č. 20, které se bude konat dne 9. 5. 2018 od
17:00 hodin a pověřuje starostu případným doplněním programu.
72. RM vylučuje Ing. Pavla Smutného, starostu města z projednávání bodu „Jmenování
vedoucího správního odboru“ z důvodu možného střetu zájmů.
73. RM jmenuje dle § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na návrh
tajemníka městského úřadu Ing. Veroniku Paříkovou vedoucí správního odboru
s nástupem od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou se zkušební dobou tři měsíce.

Ing. Pavel Smutný
starosta města
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Ing. Miroslav Kratochvíl
místostarosta města
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