Zápis
z 20. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem
konaného dne 9. května 2018
Přítomni: Ing. Miroslav Beran, Mgr. Martina Funtánová, pan Miloslav Hron, pan Milan Kotrbatý,
Ing. Miroslav Kratochvíl, pan Jaroslav Maděra, pan Pavel Malý, pan Jaromír Pelant, pan Josef Plíšek,
Ing. Pavel Smutný, Mgr. Michaela Smutná, paní Miloslava Suková, pan Miloš Vojáček,
Mgr. Radoslava Žáková.
(14 členů ZM)
Omluveni: paní Renata Likavcová, Mgr. Bc. Světlana Husáková.
(2 členové ZM)
Nepřítomen: Mgr. Tomáš Kvasnička, MA (přišel v průběhu zasedání).
(1 člen ZM)
Další přítomní: pan František Homolka (tajemník MěÚ), paní Jaroslava Walterová (referentka
správního odboru) – zapisovatelka.
Zasedání zastupitelstva města (ZM) zahájil Ing. Pavel Smutný, starosta města. Zasedání ZM bylo
svoláno v souladu se zákonem, byla přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a bylo usnášení
schopné.
Pan starosta sdělil, že z jednání ZM bude pořízen zvukový záznam, který bude uchován do příštího
zasedání ZM a pak bude odstraněn. Dále bude zhotoven zápis, který nebude doslovným přepisem
zvukového záznamu.
Pan starosta vyzval zastupitele k připomínkování zápisu z předešlého zasedání zastupitelstva města.
Pan starosta určil jako ověřovatele zápisu pana Jaromíra Pelanta a Mgr. Radoslavu Žákovou.
Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Připomínky občanů
4. I. změna rozpočtu
5. Smlouvy o dotacích města
6. Úvěrová smlouva
7. Správa bezdrátového varovného a vyrozumívacího systému a digitálního povodňového plánu
8. Různé
Usnesení: ZM schvaluje program zasedání.
Hlasování: 14 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

2. Kontrola usnesení
332/19/18/ZM
ZM ukládá místostarostovi nechat nacenit opravu komunikace, která spojuje ulici Havířskou a ulici
Celní.
• O nacenění opravy komunikace byla požádána firma Silkom, spol. s r. o. Frýdlant s tím, že
dnes dodají rozpočet. Zatím cenová nabídka nedošla – úkol trvá.
Usnesení: ZM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 332/19/18/ZM.

Hlasování: 14 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

3. Připomínky občanů
JUDr. Formánek: Jde spíš o takový dotaz k tomu, že často vidím ze zahrady (dům v ulici Dělnická),
že tam u kontejnerů velice často zastavují auta s polskou SPZ, německou SPZ a také s pražskými
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SPZ a vyhazují tam odpad. Chci se jenom zeptat, zda je v pořádku vybírání poplatků za odpad v rámci
města. Vychází mi to asi na 20 mil. Kč. Což není malá částka. Když vynáším do těchto kontejnerů
PET lahve, nebo sklo, tak tam vidím nesmírný bordel. Každý tam nahází kde co, boty, mikrovlnou
troubu apod. Já vím, že za to nemůže ani zastupitelstvo, ani nikdo z radnice. Spíš by mě zajímalo, zda
je v pořádku ten výběr poplatků za ty popelnice. Poláci to tam vyhodí proto, že tu někde jsou, ale ti
Pražáci, to mě udivuje, mají tu většinou nějaký dům a měli by tu platit. Ing. Beranová: Za každou
nemovitost zde její vlastník platí 500 Kč/rok. Pan starosta: Ti, co tu mají nemovitost, platí poplatek za
odpad a ti co jsou tu jen ubytovaní, platí lázeňský a rekreační poplatek a ubytovatelé platí poplatek za
lůžko.

4. I. změna rozpočtu
Předložila Ing. Jaroslava Beranová, vedoucí finančního odboru.
č. kapitola
1 ostatní dotace
MŠ
2 ostatní dotace
3 ostatní dotace
4 ostatní dotace
ZŠ
5 ostatní dotace
opravy a investice
6 financování
veř.zeleň
7 sociální služby
8 ostatní nahodilé příjmy
9 ostatní dotace
ostatní dotace

Kč opatření
komentář
2 014,35 navýšení příjmů transfer pro MŠ, Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2, OLP/3878/2016, dodatek 2
-2 014,35 navýšení výdajů transfer pro MŠ, Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2, OLP/3878/2016, dodatek 2
17 316,69 navýšení příjmů dotace Ministerstva zemědělství, úroky na úvěr kanalizace
18 476,45 navýšení příjmů dotace Ministerstva zemědělství, úroky na úvěr kanalizace
178 320,00 navýšení příjmů transfer pro ZŠ Tylova, smlouva O poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.OLP/1657/2018
-178 320,00 navýšení výdajů transfer pro ZŠ Tylova, smlouva O poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.OLP/1657/2018
531 432,00 navýšení příjmů dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Humanizace objektu čp. 270
-531 432,00 navýšení výdajů vrácení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Humanizace objektu čp. 270
240 000,00 navýšení příjmů úvěr na nákup žacího stroje pro AFK
-290 400,00 navýšení výdajů nákup žacího stroje pro AFK, pol. 6123
-35 000,00 navýšení výdajů navýšení výdajů - sociální služby, dotace z rozpočtu města
187 813,19 navýšení příjmů pravomocný rozsudek RETAP
350 000,00 navýšení příjmů dotace na zajištění koofinancování sociální služby, Smlouva o poskytnutí dotace, č.OLP/1659/2018
-300 000,00 snížení příjmů oprava částky ve schváleném rozpočtu

Tabulka:
opatření
1

navýšení příjmů

snížení příjmů

navýšení
výdajů

snížení výdajů

2 014,35
-2 014,35

2
3
4

17 316,69
18 476,45
178 320,00

5

531 432,00

-178 320,00
-531 432,00
6

240 000,00
-290 400,00
-35 000,00

7
8
9

187 813,19
350 000,00

celkem

1 525 372,68
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0,00

saldo
2 014,35
-2 014,35
17 316,69
18 476,45
178 320,00
-178 320,00
531 432,00
-531 432,00
240 000,00
-290 400,00
-35 000,00
187 813,19
350 000,00
-300 000,00
188 206,33

9. 5. 2018

Usnesení: ZM schvaluje na svém 20. veřejném zasedání dne 9. 5. 2018 předloženou I. změnu
rozpočtu města 2018 dle komentáře a tabulky rozpočtových opatření č. 1 až 9.
navýšení příjmů: o P =
snížení příjmů: o P =
navýšení výdajů: o V =
snížení výdajů: o V =
saldo: P - V =

1 525 372,68
-300 000,00
-1 037 166,35
0,00
188 206,33

Hlasování: 14 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení: ZM bere na vědomí Rozhodnutí č. 05978/2018-KRP Úřadu vlády České republiky
o poskytnutí neinvestiční dotace na „Podpora terénní práce v NMpS“.
Hlasování: 14 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
Na zasedání zastupitelstva přišel Mgr. Tomáš Kvasnička, MA.
Mgr. Žáková: Chtěla bych říct, že tady schvalujeme usnesení o smlouvách a ty smlouvy nikdy
nevidíme. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom ty smlouvy dostávali v materiálech. Něco jiného je,
když přijde nějaké rozhodnutí, kdy to je jeden papír a je tam nějaká cifra. Já si myslím, že ty smlouvy
by měly být zastupitelstvu předkládány, tam se zavazujeme k nějakým závazkům, jsou tam nějaké
podmínky a my je schválíme, aniž bychom je viděli. Pan starosta: Mohou být od příště přikládány do
materiálů. Mgr. Žáková: Takže tahle smlouva je pro DPS? Ing. Beranová: Ano. Je to těch
350.000 Kč. Mgr. Žáková: A to pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, tam
je tím pověřena ta pečovatelská služba? Ing. Beranová: Ano.
Usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí č. OLP/2659/2018 a Dodatek č. 1 k pověření k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu schválené Radou kraje, usnesení č. 1263/17/RK.
Hlasování: 14 – 0 – 1
Usnesení bylo přijato.
Pan starosta: Řekl bych něco k projektu „Humanizace objektu č. p. 270, Nové Město pod Smrkem“.
Na účet městu přišlo 531.000 Kč na pokrytí části nákladů na přípravné práce (projekt, inženýrská
činnost apod.). Vzhledem k tomu, jak se situace kolem projektu vyvíjí, tak je budeme muset
pravděpodobně vrátit. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a to bylo radou města zrušeno, protože
se přihlásil pouze jeden uchazeč a cenová nabídka byla téměř shodná s cenovou kalkulací, kterou
spočítal podle tabulek projektant. Teď běží lhůty a až bude výběrové řízení ukončeno, tak budeme
muset řešit co dál. Dnes je zřejmé, že bez prodloužení termínu poskytovatelem dotace nemůže být
akce realizována.
Usnesení: ZM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) Ministerstva pro místní rozvoj
na akci „Humanizace objektu č. p. 270, Nové Město pod Smrkem“, identifikační číslo:
117D03D000203.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
Mgr. Žáková: To je jako z roku 2017? To bylo v rozpočtu 2017? Proč to není v těchto změnách?
Ing. Beranová: V roce 2017 to v rozpočtu nebylo. Počítalo se s tím, že se to bude realizovat v roce
2018. Proto se to předkládá až teď. Je to součástí kapitoly „Opravy a investice“. Mgr. Žáková: V jaké
je to výši? Ing. Beranová: To si nepamatuji. To se omlouvám.
Usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program č. 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
na akci „Obnova Trenklerova kříže“, OLP/3776/2017.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení: ZM bere na vědomí Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva
životního prostředí na „Zalesnění degradovaných pozemků v lokalitě Mokrá louka“, identifikační číslo:
115D315030175.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
Pan starosta: Chtěl bych ještě doplnit, že se dříve tyto smlouvy neschvalovaly, zákon to ukládá
teprve asi dva roky. Každá položka se schvaluje nějakým způsobem v rozpočtu. Musí se schválit.
Dříve se ty smlouvy ani na zastupitelstvo nedostaly.
5. Smlouvy o dotacích města
ZM projednalo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem
Nové Město pod Smrkem a AFK Nové Město pod Smrkem na údržbu sportovního areálu a činnost
fotbalového klubu pro rok 2018. Finanční prostředky mohou být poskytnuty na:
1) Nákup materiálu a dílů pro servis strojů a techniky v majetku AFK Nové Město pod Smrkem.
2) Nákup hnojiva, chemie, písku včetně souvisejících služeb (např. vertikutace travnatých ploch) pro
údržbu hracích ploch.
3) Regenerace hracích ploch.
4) Nákup pohonných hmot pro techniku.
5) Nákup materiálu pro provádění oprav a údržby kabin, klubovny, dresovny, prádelny.
6) Opravy sociálních zařízení v kabinách, oplocení areálu, střídaček.
7) Nákup 1/3 ročních nákladů za energii (pouze uhlí pro vytápění klubovny, prádelny, dresovny).
8) Nákup sportovních potřeb (míčů, dresů apod.) pro mužstva žáků a dorostu.
9) Pronájem areálu AFK.
10) Pronájem sportovních zařízení (tělocvičny) pro potřeby tréninku v zimním období.
11) Příspěvky na startovné na zimních halových turnajích.
Usnesení: ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřenou
mezi městem Nové Město pod Smrkem a AFK Nové Město pod Smrkem, z. s., na „Údržbu
sportovního areálu a činnost fotbalového klubu pro rok 2017“ ve výši 252.000 Kč.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
ZM projednalo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem
Nové Město pod Smrkem a Maják, o. p. s., Liberec na provoz nízkoprahového klubu mládeže VORAZ
a návaznou práci s rizikovou mládeží pro rok 2018 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a Maják, o. p. s. Liberec na
provoz Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi.
Mgr. Žáková: Já bych chtěla navrhnout, aby v těchto smlouvách, v tomto typu smluv, jako je pro
Maják, o. p. s., bylo uvedeno, aby nám podávaly zprávu o činnosti, co za ty peníze poskytli, jakou
činnost prováděli. Oni v tom vyúčtování napíšou čísla dokladů. Ten náš tiskopis tam nemá pro takové
vyjádření žádné místo. U AFK je to jasné. Mají jasně dané, na co mohou peníze použít. Nemáme ve
smlouvách, že nám mají podat nějakou zprávu o činnosti. Ing. Beranová: Zprávu podávají. Je to
součást kontroly. Vždy bylo všechno v pořádku. Nedovolili si použít ty finanční prostředky na nic
jiného. Mgr. Žáková: On ten Maják je v tomhle tom vycvičený, aby ty zprávy podávali, ale není to
smluvně ošetřené. Ing. Beranová: Mají to smluvně ošetřeno. Mgr. Žáková: Nevšimla jsem si.
Ing. Beranová: Vyúčtování zálohy poskytovateli do 30. 11. 2018. Mgr. Žáková: Ano, na
předepsaném formuláři závěrečného vyúčtování. Na tom formuláři, ale není místo, aby tam uvedli
nějaké informace. Pan starosta: Můžeme do smlouvy doplnit jednu větu, že je příjemce povinen
poskytovateli předložit výroční zprávu. Maják tu zprávu předkládá, ale může to být ošetřeno ve
smlouvě.
Usnesení: ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřenou
mezi městem Nové Město pod Smrkem a Maják, o. p. s., Liberec na „Provoz Sociálně aktivizační
služby pro rodinu s dětmi“ ve výši 50.700 Kč a o poskytnutí dotace z rozpočtu města na „Provoz
NZDM Voraz a návazné práce s rizikovou mládeží“ ve výši 200.000 Kč.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
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ZM projednalo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem
Nové Město pod Smrkem a Sportovním a relaxačním centrem, příspěvková organizace, Nové Město
pod Smrkem na pořádání akce „Smrkfest“.
Usnesení: ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřenou
mezi městem Nové Město pod Smrkem a Sportovním a relaxačním centrem, příspěvková organizace,
Nové Město pod Smrkem na pořádání akce „Smrkfest“ ve výši 130.000 Kč.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

6. Úvěrová smlouva
ZM projednalo Smlouvu o úvěru č. 1180000580 mezi Erste Leasing, a. s., Znojmo a městem Nové
Město pod Smrkem.
Předmět financování: Žací stroj W3674 CE
Pořizovací cena předmětu financování: 240.000 Kč
DPH:
50.400 Kč
Celkem:
290.400 Kč
Výše úrokové sazby: 5,000 % p. a.
Splátka 001 – 036 ve výši 7.193 Kč/měsíc
Smlouva je sjednána na tři roky.
Usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1180000580 mezi Erste Leasing, a. s., Znojmo
a městem Nové Město pod Smrkem.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
7. Správa bezdrátového varovného a vyrozumívacího systému a digitálního povodňového
plánu
Pan starosta: Před několika lety požádal Mikroregion Frýdlantsko o dotaci na instalaci bezdrátových
rozhlasů, snímačů hladin na tocích ke sledování povodňových stavů a zpracování digitálních
povodňových plánů. Zařízení existuje, je v provozu, a do doby, než skončí udržitelnost projektu, tj. do
1. 12. 2021, by měly mít obce tento majetek ve své správě. Po tomto datu se obce stanou vlastníky
zařízení.
ZM projednalo Smlouvu o správě cizího majetku mezi městem Nové Město pod Smrkem (správce)
a Mikroregion Frýdlantsko (beneficient).
Správce bude pro beneficienta spravovat část jeho nemovitého majetku, a to bezdrátový varovný
a vyrozumívací systém a digitální povodňový plán. Kompletní systém byl vybudován v rámci projektu
Protipovodňová opatření pro obce Mikroregionu Frýdlantsko, který byl financovaný Ministerstvem
životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR č. CZ.1.02/1.3.00/11.10853.
Usnesení: ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o správě cizího majetku na bezdrátový
varovný a vyrozumívací systém a digitální povodňový plán uzavřenou mezi městem Nové Město pod
Smrkem a Mikroregionem Frýdlantsko dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení: ZM po projednání schvaluje bezplatný převod majetku do vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem dle smlouvy o správě cizího majetku na bezdrátový varovný a vyrozumívací systém
a digitální povodňový plán po ukončení udržitelnosti projektu a to od 1. 12. 2021.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
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8. Různé
Pan Maděra: Kdy se začnou fyzicky práce na ulici Kmochova? Pan místostarosta: Od 1. června.
Mgr. Žáková: Přečetla jsem si zápis ze schůze RM ze dne 21. 3. 2018, kde se projednávaly účetní
závěrky PO. Nerozumím zápornému hospodářskému výsledku základní školy. Je tam uvedeno, že
došlo k přepočítání dotace na platy asistentů a byl nařízen odvod ze strany Libereckého kraje ve výši
109.600 Kč. Může mi někdo vysvětlit, jak k tomu došlo? Mgr. Smutná: Došlo k tomu tak, že v lednu
při kontrole přehledky kontrolní pracovnice krajského úřadu zjistila, že tam máme 2x vykázáno.
Mgr. Žáková: Ty finanční prostředky jsou tedy poskytovány na základě těch výkazů a došlo tedy
k chybě školy? Mgr. Smutná: Ano. Mgr. Žáková: Jaké tedy fungují kontrolní mechanismy školy
k tomu, aby tahle situace nenastala, protože se domnívám, že městu vznikla škoda, za kterou by měl
někdo zodpovídat, protože město tady dalším usnesením dává škole 109.600 Kč. Je obecně známo,
že školy byly opakovaně vyzývány, aby si to zkontrolovaly. Jak je možné, že ke kontrole školy nedošlo
včas, aby byla uznána chyba a bylo to vráceno z rozpočtu školy. Ta škoda tím pádem vznikla městu.
Mgr. Smutná: Neumím na to odpovědět úplně jasně, aby Vás to uspokojilo. Kontrola z mé strany
probíhala. Je to takový systém, kam zadáváme údaje o žácích, kterých se týkají podpůrná opatření.
Co se týkalo čerpání tady toho, tak jsem to kontrolovala, ale prostě jsem si toho nevšimla. Až paní na
krajském úřadu, která prováděla kontrolu v půlce ledna, mě vyzvala k nápravě. Říkala, že někdo to
neřeší, ale já jsem to začala nějakým způsobem řešit. Je to selhání lidského faktoru, samozřejmě
mého. Mgr. Žáková: Já si myslím, že to podpůrné opatření škola dostane, zavede to do systému
a odloží to. Musí být kontrola, že to bylo vykázáno jenom jednou a tolik dětí tam nemáte, abyste mohli
ztratit přehled. Na té škole je přeci další styčný důstojník. Jste tam Vy, zástupce, hospodářka a styčný
důstojník, který má na starosti to vykazování. Nechápu, že 4 lidi nejsou schopni to pohlídat a nevrátit
ty finanční prostředky včas. Je tam uvedeno, že to byl odvod. To nebyl žádný odvod, to bylo
pravděpodobně v rámci vypořádání se státním rozpočtem. Odvod se dává za porušení rozpočtové
kázně. Jinak je to asi vypořádání v rámci vašeho finančního rozpočtu. Nechápu, a ani jsem se to
neodečetla ze zápisu, že by z toho RM vyvodila nějakou zodpovědnost někoho. Vždyť vlastně vznikla
škoda. Škola je nějak pojištěna, ředitel je pojištěný. Mgr. Smutná: Co se týká vykazování na UIV, tam
je tvrdě hlášená duplicita. Tady se to prostě může stát tím, že se tam nikdy nezadává jméno. Je to
jenom anonymizovaný soubor. Někdy k tomu prostě dojde. Když můj výchovný poradce zadá tady ty
věci do školního systému, tak já následně ta data načtu a bohužel, když máme každého žáka jen pod
kódem, tak ten systém to nehlídá. Pak musí přijít lidský faktor a koukat na položku po položce.
Mgr. Žáková: No, musí. Mgr. Smutná: Takto k tomu došlo. Jsme poučeni, bylo to první rok. Předtím
to nebylo. Jsme škola, která má té podpory hodně (např. 14 intervenci, 3 na asistence pedagoga).
Informovala jsem vedení města, Ing. Beranovou i paní Kolenkárovou. V RM jsem to vysvětlovat
nebyla. Všichni to věděli a byla to situace, která se musela vyřešit. Mrzelo mě to a zlobila jsem se, že
když je to tak dokonalý systém, tak proč to nepomáhá, aby se duplicita hlídala. Asi by se to nestalo,
kdyby se to tam sázelo všechno ručně a kdyby se nenačítala data ze školního systému. Mgr. Žáková:
Vy jste povinni si je zkontrolovat. To, že tu informaci věděla Ing. Beranová a paní Kolenkárová, tak to
není zřizovatel. Zřizovatel je rada města. Já bych chtěla, aby se tím rada zabývala a vyvodila z toho
nějaké důsledky. Pan starosta: Rada se tím zabývala, schválili jsme rozpočty na letošní rok. Ty to
obsahují. Zabývalo se tím zastupitelstvo, tahle částka je v příspěvku té příspěvkové organizaci.
Mgr. Žáková: Já bych chtěla říci, že nevím, jakým způsobem se tím zabývalo zastupitelstvo, ale na
zastupitelstvu, kde se schvaloval rozpočet, o tom nebyla ani zmínka, nebylo nic vysvětleno a tady
v rozpočtu to bylo dané jako převody finanční 109 tis. Kč. To nikdo nevěděl co to je, protože rozpočet
se schvaloval v únoru a informace o hospodářských výsledcích PO byla na radě projednána až 21. 3.
Ty převody finanční, to je řádek, kde má finanční převod PO SRC 65 tis. Kč, městský úřad 500 tis. Kč,
bytová správa a další. K tomu se informace nepodávají. Mgr. Smutná: V tom rozpočtu opravdu bylo
„Mzdy“ a padlo to tady myslím na rozšířené radě. Mgr. Žáková: Já teda nevím. V rozpočtu je uveden
finanční převod. To mi došlo, až když jsem si přečetla ten zápis z rady. Nebylo to zdůvodněné, nebyla
přítomna Ing. Beranová, byla nemocná. Neměla jsem žádnou informaci, jinak bych se na to ptala
a myslím si, že to není v pořádku. Prostě jsme dali 110 tis Kč za nějakou chybu někoho. Myslím si, že
by s tím měla rada něco dělat. Pan starosta: Rada schválila rozpočty příspěvkových organizací
a zastupitelstvo schválilo rozpočet a ta částka tam byla. Mgr. Žáková: Zastupitelstvo to schválilo na
základě nepřesných a neúplných informací. Chci, abychom přijali usnesení: „ZM ukládá RM, aby se
znovu zabývala příčinami záporného hospodářského výsledku PO ZŠ a vyvodila z toho
důsledky“. A ještě bych chtěla k tomu samému. V zápisu z RM je uvedeno usnesení: „Rada města
schvaluje ZŠ převod příspěvku zřizovatele ve výši 109.600 Kč do rezervního fondu a nařizuje tuto
částku použít na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření (ztráty) minulého roku“. Nerozumím tomu,
přečetla jsem si zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v té kapitole o Rezervním
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fondu není nikde napsáno, že by rada města mohla schválit příspěvek do Rezervního fondu. Rezervní
fond se tvoří ze zlepšeného hospodářského výsledku. Chtěla bych, aby rada města uložila vedoucí
finančního odboru, aby zjistila, zda je tento převod vůbec možný. Ing. Beranová: Bylo to myšleno tak,
že je to příspěvek, který se převede do Rezervního fondu právě k tomu, aby byl použit tak, jak má.
Mgr. Žáková: Tam nikde není napsáno, že zřizovatel může dát příspěvek do Rezervního fondu,
protože Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného hospodářského výsledku a ten v tomto případě nebyl.
Zajímalo by mě, jestli je to takhle možné. Ing. Beranová: Můžeme to prověřit, ale myslím si, že
auditoři s tím problém mít nebudou. Mgr. Žáková: Já s tím problém mám, a proto se na to ptám.
Usnesení: ZM ukládá RM, aby se znovu zabývala příčinami záporného hospodářského výsledku PO
ZŠ a vyvodila z toho důsledky.
Hlasování: 13 – 1 – 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení: ZM ukládá vedoucí finančního odboru, zjistit, zda je ze zákona možný převod příspěvku
zřizovatele do Rezervního fondu.
Hlasování: 14 – 1 – 0
Usnesení bylo přijato.
Pan Vojáček: Chtěl jsem se zeptat, kdy bude postaven plot kolem dětského hřiště u Textilany. Pan
místostarosta: Pletivo je objednáno. Až bude, začne se oplocovat.
Pan Vojáček: Chtěl jsem se ještě zeptat k té humanizaci domu č. p. 270. Ten současný stav je jasný,
ale chtěl bych vědět, zda bude snahou a vůlí ještě tohoto vedení města v tom projektu pokračovat
nebo zda je snaha to zastavit. Pan starosta: Ten zásadní problém, který celý projekt naboural je to,
že vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele je lepší na podzim, ke konci roku, kdy si firmy připravují
zakázky na příští rok. My jsme měli v listopadu dokumentaci pro výběrové řízení připravenou.
V podmínkách dotace ale je, že se tendrová dokumentace musí dát ke kontrole dozorovému orgánu,
to je Centru pro regionální rozvoj (CRR). Kontrola trvala ½ roku, schválili to až v dubnu 2018. Žádné
závady tam nebyly. Bylo hned vyhlášeno výběrové řízení, ale přihlásila se jen jedna firma za peníze,
které navrhl dle tabulek projektant. Nastaly důvody ke zrušení výběrového řízení - nedošlo ke snížení
ceny a byl jen jeden uchazeč. Rada města tedy rozhodla o zrušení výběrového řízení s tím, že pokud
bychom to chtěli nějak rozumně vysoutěžit, tak by mělo být výběrové řízení vyhlášeno na podzim.
Termín dokončení akce je ale v listopadu 2018. Když to vezmu zpětně, tak na konci roku 2016 jsme
podali žádost o dotaci, ½ roku trvalo, než byla schválena a dalších ½ roku trvalo, než byla schválena
tendrová dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele. Zjišťoval jsem, kolik je po republice
podobných projektů. Je jich asi sedm a všechny mají stejný problém. Píší se dopisy na ministerstvo.
Včera jsem dostal informaci, že se začíná uvažovat o nějakém prodloužení termínu. Aby to mělo efekt,
muselo by se výběrové řízení vyhlásit na podzim, tedy až po volbách, a stavět v roce 2019. Jediné, co
RM může, je rozhodnout o zrušení celé akce nebo o požádání o prodloužení termínu. Mgr. Žáková:
Pamatuji se dobře, že v tom zápise bylo, že ta ostatní města chtějí, abychom se připojili k tomu, aby
se ministerstvo zabývalo prodloužením termínu. Je tam nějaká naděje? Pan starosta: Včera jsem
dostal informaci, že na ministerstvu už o prodloužení uvažují. Je tu ale ještě jedna souvislost.
V současné době již běží nová výzva, která má ale jiné podmínky, např. udržitelnost dotace není 5 let,
ale 20 let. Padl návrh, že si naši žádost můžeme překlopit do této nové výzvy. Bylo by to
nejjednodušší a rychlé. Může se stát, že když budeme žádat o prodloužení, podmínky se také změní.
Teď běží lhůty k tomu zrušenému výběrovému řízení. Až budeme znát všechny podmínky úplně
přesně, tak se budeme rozhodovat o tom, jak postupovat dále.

Ing. Pavel Smutný v. r.
starosta města

Ing. Miroslav Kratochvíl v. r.
místostarosta města

pan Jaromír Pelant v. r.
ověřovatel zápisu

Mgr. Radoslava Žáková v. r.
ověřovatelka zápisu
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Usnesení
z 20. zasedání Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem
konaného dne 9. května 2018
342. ZM schvaluje program zasedání.
343. ZM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 332/19/18/ZM
344. ZM schvaluje na svém 20. veřejném zasedání dne 9. 5. 2018 předloženou I. změnu rozpočtu
města 2018 dle komentáře a tabulky rozpočtových opatření č. 1 až 9.
navýšení příjmů: o P =
snížení příjmů: o P =
navýšení výdajů: o V =
snížení výdajů: o V =
saldo: P - V =

1 525 372,68
-300 000,00
-1 037 166,35
0,00
188 206,33

345. ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí č. OLP/2659/2018 a Dodatek č. 1 k pověření k poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu schválené Radou kraje, usnesení č. 1263/17/RK.
346. ZM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) Ministerstva pro místní rozvoj
na akci „Humanizace objektu č. p. 270, Nové Město pod Smrkem“, identifikační číslo:
117D03D000203.
347. ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program č. 8.2 Podpora ochrany přírody
a krajiny na akci „Obnova Trenklerova kříže“, OLP/3776/2017.
348. ZM bere na vědomí Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva
životního prostředí na „Zalesnění degradovaných pozemků v lokalitě Mokrá louka“,
identifikační číslo: 115D315030175.
349. ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Nové Město pod Smrkem a AFK Nové Město pod Smrkem, z. s. na „Údržbu
sportovního areálu a činnost fotbalového klubu pro rok 2017“ ve výši 252.000 Kč.
350. ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Nové Město pod Smrkem a Maják, o. p. s., Liberec na „Provoz Sociálně aktivizační
služby pro rodinu s dětmi“ ve výši 50.700 Kč a o poskytnutí dotace z rozpočtu města na
„Provoz NZDM Voraz a návazné práce s rizikovou mládeží“ ve výši 200.000 Kč.
351. ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Nové Město pod Smrkem a Sportovním a relaxačním centrem, příspěvková
organizace, Nové Město pod Smrkem na pořádání akce „Smrkfest“ ve výši 130.000 Kč.
352. ZM schvaluje Smlouvu o úvěru č. 1180000580 mezi Erste Leasing, a. s., Znojmo a městem
Nové Město pod Smrkem.
353. ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o správě cizího majetku na bezdrátový
varovný a vyrozumívací systém a digitální povodňový plán uzavřenou mezi městem Nové
Město pod Smrkem a Mikroregionem Frýdlantsko dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
354. ZM po projednání schvaluje bezplatný převod majetku do vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem dle smlouvy o správě cizího majetku na bezdrátový varovný a vyrozumívací systém
a digitální povodňový plán po ukončení udržitelnosti projektu a to od 1. 12. 2021.
355. ZM ukládá RM, aby se znovu zabývala příčinami záporného hospodářského výsledku PO ZŠ
a vyvodila z toho důsledky.
356. ZM ukládá vedoucí finančního odboru, zjistit, zda je ze zákona možný převod příspěvku
zřizovatele do Rezervního fondu.
Ing. Pavel Smutný v. r.
starosta města

Ing. Miroslav Kratochvíl v. r.
místostarosta města

pan Jaromír Pelant v. r.
ověřovatel zápisu

Mgr. Radoslava Žáková v. r.
ověřovatelka zápisu
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