Zápis

z 19. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem
konaného dne 26. února 2014
Přítomni: JUDr. Zdeněk Formánek, Mgr. Miroslav Funtán, Mgr. Martina Funtánová, paní Věra
Husáková, pan Milan Kotrbatý, paní Renata Likavcová, pan Lukáš Novotný, pan Ladislav Rabina,
Ing. Pavel Smutný, Mgr. Michaela Smutná, pan Juraj Smutný, Bc. Alena Steffanová, paní Miloslava
Suková, Mgr. Yveta Svobodová a Mgr. Radoslava Žáková.
(15 členů ZM)
Omluveni: pan Jaroslav Fiala a pan Jaromír Pelant.
(2 členové 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 vyzval zastupitele k připomínkování zápisu z předešlého zasedání zastupitelstva města.
Pan starosta sdělil, že z jednání ZM bude pořízen zvukový záznam, který bude uložen a odstraněn
po následném zasedání ZM.
Pan starosta určil jako ověřovatele zápisu paní Věru Husákovou a Mgr. Miroslava Funtána.
1. Schválení programu
Pan starosta seznámil zastupitele s programem jednání a navrhl doplnit bod č. 6 „Smlouva
o dopravní obslužnosti“.
Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Připomínky občanů
4. Majetkoprávní věci
5. Rozpočet města 2014
6. Smlouva o dopravní obslužnosti
7. Změna rozpočtu 2013 – V. kolo
8. Kontokorentní úvěr 2014
9. Monitoring návštěvnosti singltreku
10. Jmenování nového člena správní rady Singltrek pod Smrkem, o. p. s.
11. Zastupování města na VH Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
12. Různé
Usnesení: ZM schvaluje program zasedání s navrženým doplněním.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
2. Kontrola usnesení
335/13/ZM
ZM ukládá OVŽP vyzvat majitele objektu bývalé Textilany k odstranění uhnilé části střechy ohrožující
veřejnou komunikaci – ulici Zámeckou – pan Suk s panem Vocelem 2x osobně mluvil. Písemně
vyzýval k provedení nápravy již v měsíci srpnu a poté i v září. Panem Vocelem bylo přislíbeno, že
objedná plošinu a uvolněné části střechy sundá. Dále bylo panem Vocelem sděleno, že připravuje
projektovou dokumentaci k odstranění této stavby. Bude opět urgováno.
Projektová dokumentace se rozšiřuje o odstranění dalších staveb. Také se čeká na přeložení
elektrického vedení – úkol trvá.
376/13/ZM
ZM ukládá referentce správního odboru vystavit výpis usnesení o pověření k zastupování města na
jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. a písemně
informovat společnost o tomto rozhodnutí – úkol splněn.
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Bc. Steffanová sdělila, že KV nemá připomínky ke kontrole usnesení.
Usnesení: ZM bere na vědomí kontrolu usnesení. Trvá úkol 335/13/ZM.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

3. Připomínky občanů
Pan Maděra řekl, že ho na zasedání ZM přivedla slova paní místostarostky z loňského roku, kdy
členům Klubu českých turistů (KČT) vyslovila poděkování: „Děkují Vám, že jste se dobře zhostili
přípravy občerstvení na Smrku při příležitosti oslav 10. výročí otevření rozhledny, ale nelíbí se mi, že
tam někdo vybírá příspěvky na údržbu rozhledny“. Za členy KČT v Novém Městě pod Smrkem by rád
vybírání příspěvku, nejen paní místostarostce, ale také zastupitelům a prostřednictvím zápisu
i občanům, vysvětlil. Uvedl, že už od roku 1973 se datují první vážné pokusy o znovuobnovení
rozhledny na Smrku. Stalo se tak na ustavující schůzi KČT. Bezprostředně po tom byla zahájena
jednání s tehdejšími Československými státními lesy, kdy se neustále bojovalo s negativní reakcí.
Proto se hledala jiná taktika a možnosti, jak toho docílit. Bylo rozhodnuto založit a zaregistrovat
organizaci „Společnost pro obnovu rozhledny na Smrku“. To se v roce 1992 stalo. Členy výboru byl
pan Bedřich Preiser, Ing. Karel Jeřábek, pan Jaroslav Čech, pan Juraj Smutný st., paní Helga Bláhová
a Ing. Marcel Bondar. V okamžiku založení společnosti se začaly vybírat příspěvky. Členem
organizace se stal každý, kdo jakýmkoliv obnosem přispěl. Příspěvek byl zaregistrován a každému,
kdo přispěl, byla vystavena průkazka člena. To pomohlo k tomu, že mohla být vyhlášena
architektonická soutěž, kterou vyhrála projektová kancelář projektanta Jana Dudy Liberec (7 tis. Kč).
Dále byl posouzen vliv stavby na životní prostředí (3,2 tis. Kč). Pak byla vyhotovena projektová
dokumentace (84,5 tis. Kč). Takže cca 100 tis. Kč bylo na zahajovací práce utraceno z příspěvků
občanů a podnikatelů. V roce 2003 byla rozhledna postavena z finančních prostředků města.
Pan Maděra dále řekl, že turisté pravidelně organizují výstupy na Smrk a při těchto příležitostech je
neustále vybírán dobrovolný příspěvek na údržbu rozhledny. Po skončení akce jsou příspěvky
spočítány za přítomnost nejméně tří osob. Poté jsou zavedeny do účetnictví a dány na bankovní účet.
V současné době je na účtu na údržbu rozhledny cca 16,2 tis. Kč. Z vybraných prostředků byly již
uhrazeny barvy a nátěr dřevěné sochy Muhu. KČT má v úmyslu zapojit tyto finanční prostředky do
údržby rozhledny, protože k tomuto účelu byly vybrány. V minulosti se domnívali, že přispějí vlastní
prací, bohužel mladých turistů se nedostává a těm stávajícím ubývá sil. Proto budou tyto finanční
prostředky, kterých není mnoho, obhospodařovat na účtu a s vedením města se dohodnou, jak je
zapojit do údržby rozhledny. Říká to proto, aby nevznikl dojem, že tyto finance je možné zneužít ve
prospěch toho někoho. Ten někdo je zpravidla paní Bláhová a paní Savická, které je při akcích na
rozhledně vybírají. Když byl na některém předešlém zasedání zastupitelstva, tak řekl, že se aktivita
města neměří pouze aktivitou zastupitelů, ale i občanů. Dodal, že tato aktivita zde je a bylo by dobré si
ji nekazit, ale naopak povzbudit. A to říká proto, že v brzké době (26.4.2014) proběhne mezinárodní
akce „3 dny 3 země 3 pochody“, jejíž pořadatelem je město, KČT a Juniorcamp. Pan Maděra požádal
přítomné, aby pomohli tuto akci zpropagovat, protože v loňském roce, což mu bylo docela trapné, byla
účast z Polska, Německa, Jindřichovic, Raspenavy atd., ale novoměstských občanů se zúčastnilo
minimum. Organizaci akce se věnuje 30 lidí. Jsou připraveny trasy (10, 15 a 25 km) a jedna je
i připravena tak, aby vedla městem, po historii města. Pan Maděra řekl, že bude končit tím, že ještě
jednou požádá o spolupráci při propagaci. Informace vyjdou v březnových Novoměstských novinách.
Pan starosta poděkoval za informaci a vyzval zastupitele k případným dotazům.
4. Majetkoprávní věci
Předložil Ing. Petrovič, vedoucí správního odboru.
Směna parcel mezi městem Nové Město pod Smrkem a panem Michalem Barvínkem
Oznámení č. 33/2014 o směně nemovitého majetku (pozemků) v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem ze
dne 02.01.2014, vyvěšeno dne 02.01.2014. Dne 20.01.2014 uplynula minimální doba zveřejnění tj.
15 dnů před projednáním v orgánech města (veřejné zasedání zastupitelstva města).
Směna se uskutečňuje pro potřeby majetkoprávního vypořádání pozemků, mezi městem Nové Město
pod Smrkem a panem Michalem Barvínkem:
2
1) parcela p. č. 682/4 – trvalý travní porost o výměře 17 m ve vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem zapsaná na LV č. 10001
2
Cena pozemku města dle oceňovací vyhlášky je za trvalý travní porost 39 Kč/m .
2
(Doporučená smluvní cena je 39,80 Kč/m )
Celkem je cena pozemku města ve výši 676 Kč.
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2) parcela p. č. 580/4 – ostatní plocha o výměře 13 m ve vlastnictví pana Michala Barvínka zapsaná
na LV č. 711
(dle GP č. 402-1297/2013 oddělená z parcely p. č. 580)
2
Cena pozemku Michala Barvínka dle oceňovací vyhlášky je za ostatní plochu 52 Kč/m .
Celkem je cena pozemku Michala Barvínka ve výši 676 Kč.
Usnesení: ZM schvaluje směnu parcel, v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, parcely p. č. 682/4, trvalý
2
travní porost o výměře 17 m , z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví pana
2
Michala Barvínka za smluvní cenu 39,80 Kč/m , a parcely p. č. 580/4, ostatní plocha o výměře
2
13 m , z vlastnictví pana Michala Barvínka do vlastnictví města Nové Město pod Smrkem, za
2
smluvní cenu 52 Kč/m . Náklady spojené se směnou parcel budou hrazeny každou smluvní
stranou ve stejném podílu tj. 1/2. Směnná smlouva bude předložena k podpisu nejpozději
do 31. srpna 2014. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

Prodej nemovitého majetku (pozemků) z vlastnictví města
Město Nové Město pod Smrkem zveřejnilo na úřední desce záměr prodeje nemovitého majetku
ve vlastnictví města Nové Město pod Smrkem podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) formou oznámení nejméně po dobu 15 dnů. Při stanovení smluvních cen správní
odbor vycházel z vyhlášky č. 450/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).
Usnesením zastupitelstva města č. 352/13/ZM na 18. zasedání ZM dne 27.11.2013 byl schválen
záměr prodeje parcely p. č. 507, v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, „obálkovou metodou“, tj. prodej bude
uskutečněn na základě výběru nejvýhodnější – nejvyšší nabídky ceny za tento nemovitý majetek
a zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem na následujícím veřejném zasedání projedná
a schválí nejvýhodnější – nejvyšší nabídku na koupi.
Oznámení č. 01/2014 o prodeji nemovitého majetku města, pozemku v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem
ze dne 20.01.2014, vyvěšeno dne 20.01.2014. Dne 06.01.2014 uplynula minimální doba zveřejnění tj.
15 dnů před projednáním v orgánech města (veřejné zasedání zastupitelstva města). Dne 19.02.2014
uplynula lhůta pro podávání nabídek. Ve stanovené lhůtě byly doručeny dvě nabídky, po lhůtě nebyla
již doručena žádná nabídka.
Nabídky byly otevřeny a vyhodnoceny na zasedání zastupitelstva města dne 26.02.2014.
1. nabídka doručená dne 13.02.2014, vedená pod č. j. NMPS/332/2014,
žadatelé manželé Ing. Tomáš Hakr a Dana Hakrová,
2
za prodej parcely p. č. 507 – zahrada o výměře 130 m , v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem,
2
nabízejí částku ve výši 56 Kč/m (7.280 Kč).
2. nabídka doručená dne 17.02.2014, vedená pod č. j. NMPS/351/2014,
žadatelka Mgr. Irena Doležalová,
2
za prodej parcely p. č. 507 – zahrada o výměře 130 m , v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem,
2
nabízí částku ve výši 54,60 Kč/m (7.100 Kč).
2

Usnesení: ZM schvaluje prodej parcely p. č. 507, zahrada o výměře 130 m , v k. ú. Ludvíkov pod
2
Smrkem, za smluvní cenu 56 Kč/m , a náklady spojené s prodejem, z vlastnictví města Nové
Město pod Smrkem, do vlastnictví Ing. Tomáše Hakra a paní Dany Hakrové. Kupující předloží
kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 31. srpna 2014. Po tomto datu platnost tohoto usnesení
končí a pozemek určený k prodeji může být znovu nabídnut k prodeji.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
Úplatný převod plynárenského zařízení z vlastnictví města
Schválení Kupní smlouvy mezi městem Nové Město pod Smrkem a RWE GasNet, s. r. o.
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Na 57. schůzi rady města dne 04.12.2013 rada města projednala a schválila návrh Kupní smlouvy
č. 9413002775/178266 na úplatný převod plynárenského zařízení, včetně všech součástí
a příslušenství – ulice Frýdlantská (Hajniště), mezi městem Nové Město pod Smrkem a společností
RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem. Kupní cena činní 509.000 Kč bez DPH.
Usnesení: ZM schvaluje Kupní smlouvu č. 9413002775/178266 uzavřenou mezi městem Nové
Město pod Smrkem a RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem na úplatný převod plynárenského
zařízení realizovaného v rámci stavby „Plynofikace 11 RD v Novém Městě pod Smrkem“.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

5. Rozpočet města 2014
Předložila Ing. Beranová, vedoucí finančního odboru.
Ing. Beranová a pan starosta seznámili přítomné s návrhem příjmové a výdajové části rozpočtu
města na rok 2014.

PŘÍJMY

daně sdílené ze SR
tř.1 místní daně

34 700 000
dle SMOČR
plán 2014

skut. 2013

skut. 2012

[Kč]

[Kč]

[Kč]

35 200 000

36 444 119

28 211 147

plán 2014

skut. 2013

[Kč]

[Kč]

správní poplatky
poplatek psi
poplatek veř. prostr.
popl. z ubyt. kapacity
poplatek odpad
odvod z loterií a VHP
poplatek ze vstupného
popl. láz. rekr. pobyt

100 000
50 000
30 000
17 000
1 500 000
2 000 000
5 000
20 000

189 195
61 518
41 890
19 890
1 390 635
3 295 210
5 526
23 863

místní daně

3 772 000

5 027 727

plán 2014

skut. 2013

[Kč]

[Kč]

výkon st. správy

2 306 000

2 333 800

celkem dotace

2 306 000

2 333 800

plán 2014

skut. 2013

tř. 4 výkon státní správy

tř. 3 kapitálové příjmy

[Kč]

[Kč]

prodej nemovitostí
prodej DHM
prodej pozemků

100 000
509 000
140 000

358 335
225 000
1 630 035

prodej cen. papírů

1 000 000

2 073 430

kapitálové příjmy

1 749 000

4 286 800

plán 2014

skut. 2013

tř. 8 financování
financování
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plán 2014

skut. 2013

[Kč]

[Kč]

1 985 000
17 610 000
210 000
10 000
360 000
356 000
400 000
0
79 225

2 162 412
18 712 146
208 930
10 229
434 902
388 865
207 000
10 955
54 000

odvod ZUŠ

0

12 835

odvod SVČ „ROROŠ“

0

0

60 000
320 000
1 892 436

28 072
355 651
1 892 436

360 000

332 924

24 000
30 000

26 037
36 146

noviny
veřejné osvětlení
muzeum
rozhlas

8 000
2 000
1 000
3 000

17 020
2 366
817
3 948

inzerce

2 000

1 600

tř. 2 nedaňové příjmy
nájem nebytový
nájem byty
pronájem pozemků
kopie
ostat. nahod. příjmy
služby budov města
přípojky kanalizace
odvod MŠ
odvod ZŠ

odvod SRC
les
nájem Teplárenská
obědy
knihovna
příjmy z účtů

čištění města

26 000

26 000

sociální služby

200 000

201 138

odpady EKOKOM

160 000

168 247

využ. odpadu ASA

200 000

207 802

pohřebnictví

52 000

55 871

sociální fond

385 000

369 000

30 000

39 169

24 765 661

25 966 518

dary ples
nedaňové příjmy
REKAPITULACE PŘÍJMŮ

plán 2014
[Kč]

skut. 2013
[Kč]

daně sdílené ze
SR
místní daně
celkem dotace

35 200 000
3 722 000
2 306 000

36 444 119
5 027 727
2 333 800

kapitálové příjmy

1 749 000

4 286 800

financování
nedaňové příjmy

0
24 765 661

21734 070
25 966 518

150 000

541 794

7 950 916

4 279 279

granty LK
převod 2013
ost. dotace
celkem příjmy

ZM 19

523 401

6 766 360

76 366 978

107 380 467

Stránka 5 z 14

26.02.2014

VÝDAJE
organizace
ZŠ Tylova

návrh

změny

1 888 000

MŠ

619 000

ZUŠ

273 000

SVČ „ROROŠ“

579 000

ZŠ Textilanská

0

SRC

2 950 250

MÚ

14 914 000

DPS

1 617 000

BS

19 681 000

Les

200 000

Odp. hosp.

4 000 000

JSDHM

579 000

JSDHL

734 000

Knihovna

874 000

Muzeum

48 000

Veř. osvětlení

1 494 000

Čištění města

1 312 000

Zeleň
Budovy

466 000
1 511 000

Teplár. nov.

2 030 000

Město

8 619 000

Útulek
Opravy investice
Komunikace
Rozhlas
Pohřebnictví

230 000
4 633 670
30 000
133 000
1 000 000

FVS

1 500 000

SPOZ
Dotace města

345 000
90 000
150 000

AFK

250 000

Sociální služby

350 000

VPP

250 000

Veřejná služba

106 000

Kriz. rezerva
Kultura
Spolufinancování

50 000
750 000
1 000 000

Ples

115 000

Soc. fond

385 000

Výdaje celkem

4 634 628 navýšeno o 958 - vyrovnání rozpočtu

610 000

Kanalizace
Dopr. obsl.

8.726.000 Navýšeno o 107 000 - odvod DPH

76 366 020

76 473 978
HV 0 Kč

Opravy a investice:
Paní místostarostka seznámila s plánovanými akcemi kapitoly „Opravy a investice“.
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El. přípojka na náměstí
Autobusová zastávka Švermova
Věcná břemena plynofikace
Vjezd ke garážím MěÚ + elektroinstalace
Opravy povodňových škod
Opravy komunikací
Opravy kanálů
Chodník Ludvíkovská - obrubníky spodní část
Okna do lázní (3 veliká)
Opravy křížků + spolupodíly k dotacím
Informační tabule projekt s PL
Schodiště a elektroinstalace v hasičské
zbrojnici NMpS
Odizolování hasičské zbrojnice Ludvíkov
Budova Policie ČR - připojení na kanalizaci
El. přípojka chatek na koupališti
Oprava komunikace Revoluční
Dokoupení dětských prvků na hřiště
Opěrná zeď Ludvíkov
Nový územní plán
Projekty
Celkem priority
…………………………………………....
Kanalizace DPS
Chodníky Frýdlantská
Trafostanice Retap
Oprava trafostanice TZ Jindřichovice
SRC - zateplení - hala a ubytovna
SRC - zateplení - hala bez ubytovny
SRC - sokolovna - sociální zázemí
SRC - lázně - střešní apartmány - okna,
zateplení
SRC - hala - rozvody vody do plastu + bojler
SRC - hala - výměna dveří na hřiště
SRC - hala x ubytovna - oddělení měření
energií
ZŠ fasáda 2. st. západní stěna bez zateplení
ZŠ fasáda 2. st. západní stěna se zateplením
ZŠ okna školní dílny
ZŠ Tylova - zateplení se zachováním zdobných
prvků
ZŠ Tylova - zateplení bez zdobných prvků
"kostka"
ZŠ zrušení septiku
ZŠ odbourání uhelné násypky 1. st.
MŠ zateplení
Střecha knihovna
Mostek u čp. 112 Ludvíkov pod Smrkem
Mostek u zahrádek Havlíčkova ul.
Střecha výměník
Komunikace B. Němcové
Komunikace Čapkova
Komunikace Tylova
ZM 19

plán
15 000
150 000
109 000
150 000
600 000
300 000
80 000
600 000
205 000
85 000
230 000
215 000

úprava po RM 62 roz.
60.000 schodiště, 150.000 elektroinstalace

50 000
20 000
70 000
800 000
70 000
10 000
500 000
500 000
4 759 000
798 000
150 000
30 000
5 700 000
3 900 000
1 500 000

1 091 000
1 771 781
250 000
7 500 000
4 200 000
346 107
5 900 000
740 000
900 000
8 000
120 000
253 000
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Studie příměstský lyžařský areál
Střešní okna hasičská zbrojnice
Oplocení cvičiště - hasiči
Chodníky Frýdlantská náměstí - Textilana druhá str.
Chodníky Husova
Chodníky Ludvíkovská
Chodníky Dělnická
Chodníky Revoluční
Oprava komunikace Hajniště
ZŠ Textilanská mansardy
ZUŠ výměna oken
Oprava hřbitovní zdi
Zpomalovací signalizace
Sokolovna hřiště
Skatepark pod ZŠ Tylova
Hřiště mezi paneláky
Fotbalové hřiště - sprchy, šatny
Fotbalové hřiště - veranda
Stavební úpravy Jinřichovická 145 (Policie)
Oprava turistické cesty na Smrk
Dětské hřiště
Nákupy nemovitostí - lyžařský svah
Nákupy nemovitostí - cyklostezka
Opravy a rekonstrukce výtahů

150 000

225 000
1 459 000
339 000
556 000
515 000
520 000
416 000
100 000
400 000
9 000 000
2 250 000
1 000 000
13 000 000
100 000
9 600 000
500 000
1 500 000
2 000 000
7 000 000
Doplněno pí místostarostkou po RM 62 roz. do
zásobníku akcí.
Andělé žloutnou a fasáda hrobky se musí
udržovat (hydrofobizace).

Oprava andělů v Klingerově hrobce
Hydrofobizace Klingerovi hrobky
Celkem
…………………………………………………....
Zateplení ul. Revoluční
Zateplení ul. Ludvíkovská
Demolice přístavby ZŠ 1. st.

90 546 888
8 209 000
8 192 439
88 049

Usnesení: ZM schvaluje na svém 19. Veřejném zasedání dne 26.02.2014 rozpočet města pro
rok 2014 dle předložených materiálů ve výši příjmů 76 473 978 Kč, výdajů 76 473 978 Kč.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

6. Smlouva o dopravní obslužnosti
ZM projednalo Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
OLP/2635/2013 pro období roku 2014. Předmětem smlouvy je stanovení pravidel spolupráce při
zajišťování dopravní obslužnosti LK, týkající se období od 01.01.2014 do 31.12.2014, mezi městem
Nové Město pod Smrkem a Libereckým krajem. Město Nové Město pod Smrkem uhradí na zajištění
dopravní obslužnosti roku 2014 částku ve výši 345.060 Kč.
Usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje pro období roku 2014 č. OLP/2635/2013.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
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7. Změna rozpočtu 2013 – V. kolo
Předložila Ing. Beranová, vedoucí finančního odboru.
ZM projednalo na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů změnu rozpočtu města v roce 2013 – V. kolo.
Komentář:
56) PO ZUŠ: navýšení příspěvku města
• navýšení výdajů: o V= 25.000 Kč
57) DSO Frýdlantsko: navýšení příspěvku města
• navýšení výdajů: o V = 20.712 Kč
58) DSO Smrk: navýšení příspěvku města
• navýšení výdajů: o V = 18.710 Kč
59) Sociální fond:
• navýšení výdajů: o V = 374.000 Kč
60) VPP: ÚP dotace
• navýšení příjmů: o P = 21.850 Kč
• navýšení výdajů: o V = 21.850 Kč
61) Kultura: doplnění vyúčtování plesu
• navýšení příjmů: o P = 74.000 Kč
• navýšení výdajů: o V = 49.000 Kč
62) Kanalizace: dotace na úroky z úvěru
• navýšení příjmů: o P = 32.592 Kč
63) SR: navýšení příjmů daně DPH
• navýšení příjmů: o P = 2.820.982 Kč
64) Město: vratka půjčky DSO Smrk
• navýšení příjmů: o P = 40.000 Kč
Tabulka:

56
57
58
59
60
61
62
63
64
celkem

navýšení příjmů snížení příjmů navýšení výdajů snížení výdajů saldo
25 000
-25 000
20 712
-20 712
18 710
-18 710
374 000
-374 000
21 850
21 850
0
74 000
49 000
25 000
32 592
32 592
2 820 982
2 820 982
40 000
40 000
2 989 424
509 272
2 480 152

Usnesení: ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů předloženou změnu rozpočtu města dle přiloženého komentáře
a tabulky.
navýšení příjmů: o P = 2 989 424 Kč
snížení příjmů: o P = 0 Kč
navýšení výdajů: o V = 509 272 Kč
snížení výdajů: o V = 0 Kč
saldo: P – V = 2 480 152 Kč
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
Oprava usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne
26. června 2013.
V usnesení 314/13/ZM je chyba:
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů předložené změny rozpočtu města dle přiloženého komentáře a tabulky.
navýšení příjmů: o P = 6 023 388 Kč
snížení příjmů: o P = 0 Kč
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navýšení výdajů: o V = 6 165 644 Kč – správně má být 6 015 644 Kč
snížení výdajů: o V = - 15 644 Kč
saldo: P – V = 23.388 Kč
Usnesení: ZM ruší Usnesení 314/13/ZM.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení: ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů předložené změny rozpočtu města dle komentáře a tabulky
přiložené k materiálům z 16. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného
dne 26. června 2013:
navýšení příjmů: o P = 6 023 388 Kč
snížení příjmů: o P = 0 Kč
navýšení výdajů: o V = 6 015 644 Kč
snížení výdajů: o V = - 15 644 Kč
saldo: P – V = 23.388 Kč
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
8. Kontokorentní úvěr
Předložila Ing. Beranová, vedoucí finančního odboru.
Pan starosta řekl, že na základě ustanovení § 85 odst. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší
zastupitelstvu města rozhodnutí o uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru na rok 2014 k překlenutí
časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části
běžného rozpočtu schváleného na rok 2014. Roční úroková sazba je nyní 2,28 %. ZM projednalo
návrh Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 0988446319-14 uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s.,
Praha a městem Nové Město pod Smrkem. Ing. Beranová sdělila, že v roce 2013 nebylo
z kontokorentního úvěru čerpáno.
Usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o Kontokorentním úvěru č. 0988446319-14 s Českou
spořitelnou, a. s., Praha, ve výši do 2 mil. Kč, na období čerpání od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
9. Monitoring návštěvnosti
Pan starosta seznámil se zprávou Monitoringu návštěvnosti Singltreku pod Smrkem v sekci
„Nástupní“ – Závěrečná zpráva za rok 2013. Údaje, které z monitoringu plynou, budou zveřejněny na
webových stránkách města a Novoměstských novinách.
Z 250 dnů monitoringu (květen až listopad 2013) byla zaznamenána návštěvnost cca 65 tis. průjezdů
návštěvníků, což znamená průměrně 324 průjezdů za den. Největší frekventovanost byla během
letních prázdnin cca 34,5 tis. lidí. Pohyb návštěvníků byl monitorován mezi 8. až 21. hodinou
maximální frekvence nastávala před polednem. Počet nežádoucích nočních uživatelů byl ve
sledovaném úseku celkem nízký – 236. Ve zprávě jsou uvedeny další údaje a grafy jako je
návštěvnost o víkendech, při příležitostech konání jiných akcí v okolí Nového Města pod Smrkem jako
jsou např. Valdštejnské slavnosti, Výstup na Smrk, Středověký jarmark, Fryyfest atd. a při různých
státních svátcích u nás, v Polsku nebo Německu.
Pan starosta dodal, že se bude v monitoringu návštěvnosti pokračovat i v roce 2014. V roce 2013 stál
monitoring návštěvnosti 40 tis. Kč. V roce 2014 by to mělo být 20 tis. Kč.
Usnesení: ZM bere na vědomí Zprávu o monitoringu návštěvnosti Singltreku pod Smrkem
v sekci „Nástupní“ – Závěrečná zpráva za rok 2013.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
10. Jmenování nového člena správní rady Singltrek pod Smrkem, o. p. s.
Pan starosta sdělil, že dle zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem
(SpS ops) skončilo funkční období současných členů správní rady:
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ČÁST DRUHÁ
Orgány společnosti
Čl. 6
Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má šest členů.
2. Správní radu jmenují zakladatelé, a to tak, že:
- každý zakladatel jmenuje jednoho člena správní rady
- zbylé dva členy správní rady jmenují zakladatelé společně, a to jednomyslně.
3. Funkční období členů správní rady je tříleté a funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě
po sobě jdoucí funkční období.
Na minulém zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem byl na návrh tehdejší správní
rady SpS ops jmenován za člena správní rady Mgr. Tomáš Kvasnička. Ostatní zakladatelé však
Mgr. Kvasničku neschválili a jmenovali Ing. Hanu Hermovou.
Bc. Steffanová se dotázala na to, kdo je Ing. Hermová, kde bydlí a tak? Pan starosta řekl, že bydlí
v Praze a pracuje pro Singltrek Centrum. Je jedním z expertů, kteří stezky tvořili. Ing. Hermová by byla
jedním z plovoucích členů. Pan Novotný dodal, že Ing. Hermová již byla členkou správní rady
v minulém období.
Usnesení: ZM jmenuje v souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné
společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za člena správní rady této společnosti paní
Ing. Hanu Hermovou, bytem Radomská 474/11, 181 00 Praha 8.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
11. Zastupování města na VH Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
Pan starosta sdělil, že město jako akcionář musí určit na jednání řádné Valné hromady Frýdlantské
vodárenské společnosti svého zástupce. Uvedl, že na předešlé VH FVS, a. s. nedošlo k odsouhlasení
důležitých věcí, proto musí být svolána další VH a město musí opět jmenovat svého zástupce.
Stále se řeší investice do rekonstrukcí vodojemu v Bílém Potoce a ve Frýdlantu. FVS připravila
projekt. Celá rekonstrukce by měla stát zhruba 300 mil. Kč. FVS získala dotaci ve výši 150 mil. Kč
a dalších 150 mil. Kč se snaží získat půjčkou a od obcí. Město již schválilo svůj příspěvek ve výši
3 mil. Kč tak, jako Hejnice, Raspenava, Krásný Les a Lázně Libverda. Tyto obce jsou na Bílopotockém
vodojemu závislé. Frýdlantský vodojem zásobuje pouze Frýdlant. FVS může získat půjčku od
ministerstva, ale to si půjčku podmínilo bankovní zárukou a banky chtějí ručit akciemi. To byl problém,
protože obce, které na vodě od FVS nejsou závislé, nechtějí své akcie dávat do zástavy. Proto na VH
nebyla zástava akcií schválena a nebylo schváleno ani navýšení základního jmění o vklady obcí.
Problém byl v tom, že by některé obce získaly za své vklady další akcie a tím i silnější hlasovací
práva. A tomu chtějí ostatní obce zamezit. Akcie FVS jsou v podstatě bezcenné, nedá se s nimi
obchodovat, ani se nedá předpokládat výplata dividendy. Ta se vyplácí ze zisku, ale ten zpravidla FVS
investuje zpět do infrastruktury. Akcionáři na VH mohou rozhodovat v podstatě pouze o rozdělení
zisku, změně stanov a změně majetkové struktury společnosti. Legislativa umožňuje vklady akcionářů
navýšit základní jmění a současně zachovat hlasovací poměry. K tomu je však potřeba na nové VH
s novým programem změnit stanovy společnosti. Proto bylo rozhodnuto o svolání další VH, kde už by
měly být tyto důležité kroky schváleny. Je to již na poslední chvíli, protože pokud se do poloviny roku
nezačne stavět, dotace propadne a s tím i vše, do čeho se již investovalo (projekty, výběrová řízení
atd.). Pokud k rekonstrukci nedojde, pak v dohledné době hrozí zákaz odběru vody z vodojemů. Ve
Frýdlantu již byl v minulém roce zakázán odběr vody pro kojence a těhotné ženy. FVS je musela
zásobovat balenou vodou.
Mgr. Smutná se vzdálila.
Pan starosta předložil následující usnesení:
Usnesení: ZM pověřuje starostu města Ing. Pavla Smutného zastupováním města Nové Město
pod Smrkem na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost,
a. s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se bude konat dne
27. února 2014 od 9:00 h v zasedací místnosti frýdlantské radnice.
Hlasování: 14 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
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ZM ukládá referentce správního odboru vystavit výpis usnesení o pověření k zastupování
města na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
a písemně informovat společnost o tomto rozhodnutí.
Hlasování: 14 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
ZM souhlasí se zástavou akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. v držení města Nové
Město pod Smrkem a emitovaných ke dni rozhodnutí zastupitelstva pro potřeby bankovní
záruky dle vítězné nabídky v rámci výběrového řízení „Bankovní záruka a úvěr pro
Frýdlantskou vodárenskou společnost, a. s.“
Hlasování: 14 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
ZM souhlasí se změnou stanov společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
1) v § 9, článek 4) budou omezena hlasovací práva akcionářů na valné hromadě 1/18 bez
ohledu na výši obchodního podílu,
2) v § 16, článek 5) dojde ke snížení hranice souhlasu alespoň 4/5 hlasů všech akcionářů
na 2/3 hlasů všech akcionářů
a ukládá zástupci města na Valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. tuto
změnu stanov podpořit.
Hlasování: 14 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
Mgr. Smutná se vrátila.
12. Různé
Paní Likavcová se dotázala, zda by mohla být umístěna lampa veřejného osvětlení k přechodu pro
chodce u mateřské školy a u dolní brány objektu bývalé Textilany. Pan starosta sdělil, že příští týden
proběhne schůzka s projektantkou, která se bude zabývat třemi etapami rekonstrukce a výstavby
nových chodníků. Město se chystá provést rekonstrukci a výstavbu chodníků v Ludvíkovské ulici od
ulice Vaňkova směrem na Ludvíkov pod Smrkem až na konec města – I. etapa. Ve Frýdlantské ulici
od bytového domu Frýdlantská 59 až k „šestidomkům“ (Hajniště za benzinovou pumpu) – II. etapa.
Dále Celní ulice od Jindřichovické až ke hřbitovu – III. etapa. Paní projektantka bude při té příležitosti
požádána, aby vyprojektovala i osvětlení přechodu před mateřskou školou.
Paní místostarostka odpověděla na dotaz Bc. Steffanové, který vznesla na RM č. 62 rozšířené o ZM,
týkající se příjmové části rozpočtu města 2014, tř. 2 nedaňové příjmy „Čištění města“ – 26.000 Kč.
Jedná se o příjmy z příspěvků za obědy pracovníků na VPP a nahodilého prodeje dřeva z prořezávek
a kácení mimo les.
Paní místostarostka dále odpověděla na dotaz pana Pelanta, který se na RM č. 62 rozšířené o ZM
dotázal, kolik stálo zpracování Komunitního plánu. Konečné financování komunitního plánu šlo přes
Mikroregion Frýdlantsko, bylo to v roce 2009 a cena byla 197.000 Kč. Nové Město pod Smrkem
a Frýdlant přispívaly částkou 50 tis. Kč a na zbytek 97 tis. Kč přispěly ostatní obce. Po zvážení bylo
rozhodnuto, že se nebude pořizovat nový Komunitní plán, ale bude aktualizován stávající, proto by
náklady neměly být tak vysoké.
Pan Jalovičár poděkoval zastupitelům za příspěvek pro AFK Nové Město pod Smrkem.

Ing. Pavel Smutný v. r.
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková v. r.
místostarostka města

Věra Husáková v. r.
ověřovatelka zápisu
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Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem
konaného dne 26. února 2014
ZM schvaluje
377. Program zasedání s navrženým doplněním.
378. Směnu parcel, v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, parcely p. č. 682/4, trvalý travní porost
2
o výměře 17 m , z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví pana Michala
2
2
Barvínka za smluvní cenu 39,80 Kč/m , a parcely p. č. 580/4, ostatní plocha o výměře 13 m ,
z vlastnictví pana Michala Barvínka do vlastnictví města Nové Město pod Smrkem, za
2
smluvní cenu 52 Kč/m . Náklady spojené se směnou parcel budou hrazeny každou smluvní
stranou ve stejném podílu tj. 1/2. Směnná smlouva bude předložena k podpisu nejpozději
do 31. srpna 2014. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí.
2
379. Prodej parcely p. č. 507, zahrada o výměře 130 m , v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem,
2
za smluvní cenu 56 Kč/m , a náklady spojené s prodejem, z vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem, do vlastnictví Ing. Tomáše Hakra a paní Dany Hakrové. Kupující předloží
kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 31. srpna 2014. Po tomto datu platnost tohoto
usnesení končí a pozemek určený k prodeji může být znovu nabídnut k prodeji.
380. Kupní smlouvu č. 9413002775/178266 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem
a RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem na úplatný převod plynárenského zařízení
realizovaného v rámci stavby „Plynofikace 11 RD v Novém Městě pod Smrkem“.
381. Na svém 19. Veřejném zasedání dne 26.02.2014 rozpočet města pro rok 2014 dle
předložených materiálů ve výši příjmů 76 473 978 Kč a výdajů 76 473 978 Kč.
382. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období roku
2014 č. OLP/2635/2013.
383. V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů předloženou změnu rozpočtu města dle přiloženého komentáře a tabulky:
navýšení příjmů: o P = 2 989 424 Kč
snížení příjmů: o P = 0 Kč
navýšení výdajů: o V = 509 272 Kč
snížení výdajů: o V = 0 Kč
saldo: P – V = 2 480 152 Kč.
384. V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů předložené změny rozpočtu města dle komentáře a tabulky přiložené k materiálům
z 16. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 26. června
2013:
navýšení příjmů: o P = 6 023 388 Kč
snížení příjmů: o P = 0 Kč
navýšení výdajů: o V = 6 015 644 Kč
snížení výdajů: o V = - 15 644 Kč
saldo: P – V = 23.388 Kč.
385. Uzavření smlouvy o Kontokorentním úvěru č. 0988446319-14 s Českou spořitelnou, a. s.,
Praha, ve výši do 2 mil. Kč, na období čerpání od 01.01.2014 do 31.12.2014.
ZM ruší
386. Usnesení 314/13/ZM
ZM jmenuje
387. V souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod
Smrkem, o. p. s. za člena správní rady této společnosti paní Ing. Hanu Hermovou, bytem
Radomská 474/11, 181 00 Praha 8.
ZM pověřuje
388. Starostu města Ing. Pavla Smutného zastupováním města Nové Město pod Smrkem na
jednání řádné Valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.,
IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se bude konat dne
27. února 2014 od 9:00 h v zasedací místnosti frýdlantské radnice.
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ZM souhlasí
389. Se zástavou akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. v držení města Nové Město pod
Smrkem a emitovaných ke dni rozhodnutí zastupitelstva pro potřeby bankovní záruky dle
vítězné nabídky v rámci výběrového řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou
vodárenskou společnost, a. s.“
390. Se změnou stanov společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
1) v § 9, článek 4) budou omezena hlasovací práva akcionářů na valné hromadě 1/18 bez
ohledu na výši obchodního podílu,
2) v § 16, článek 5) dojde ke snížení hranice souhlasu alespoň 4/5 hlasů všech akcionářů
na 2/3 hlasů všech akcionářů
a ukládá zástupci města na Valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. tuto
změnu stanov podpořit.
ZM bere na vědomí
391. Kontrolu usnesení. Trvá úkol 335/13/ZM.
392. Zprávu o monitoringu návštěvnosti Singltreku pod Smrkem v sekci „Nástupní“ – Závěrečná
zpráva za rok 2013.
ZM ukládá
393. Referentce správního odboru vystavit výpis usnesení o pověření k zastupování města na
jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
a písemně informovat společnost o tomto rozhodnutí

Ing. Pavel Smutný v. r.
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková v. r.
místostarostka města

Věra Husáková v. r.
ověřovatelka zápisu
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Mgr. Miroslav Funtán v. r.
ověřovatel zápisu
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