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Usnesení 
ze 7. schůze RM města konané 18.03.2015 

 

 
43. RM schvaluje program schůze s navrženým doplněním. 
44. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 2/4/15/RM.    
45. RM schvaluje přidělení bytů dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města, Revoluční 30 

(byt č. 9, 2+1) žadateli Františku Čonkovi, Revoluční 29 (byt č. 4, 2+1) žadatelce Věře 
Hübscherové, Mánesova 929 (byt č. 8, 2+1) žadatelce Kateřině Germské, Ludvíkovská 35 
(byt č. 1, 3+1) žadatelce Veronice Lázničkové. 

46. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města 
Vaňkova 226 (byt č. 8, garsonka) žadatelce Sabině Matyskové. 

47. RM schvaluje Provozní řád ubytovny v Lesní ulici č. p. 654, Nové Město pod Smrkem. 
48. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 05/2015 o nájmu nemovitého majetku města. 
49. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 06/2015 o prodeji nemovitého majetku města. 
50. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 07/2015 o prodeji nemovitého majetku města. 
51. RM schvaluje pronájem části parcely p. č. 1774/4, ostatní plocha o výměře 268 m2, 

v k. ú. Nové Město pod Smrkem, panu Milanu Lošťákovi, na dobu určitou 10 let. 
52. RM schvaluje pronájem budovy bez č. p./č. e., na parcele p. č. 488/2, zastavěná plocha 

o výměře 486 m2, v k. ú. Hajniště pod Smrkem, panu Miroslavu Dorberovi, na dobu neurčitou. 
53. RM neschvaluje záměr prodeje části parcely p. č. 753/1, ostatní plocha o výměře 8 m2 a části 

parcely p. č. 753/2, zahrada o výměře 10 m2. 
54. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 08/2015 o prodeji nemovitého majetku města. 
55. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 09/2014, mezi městem a nájemcem Simonou 

Bikárovou, dohodou k 31.12.2014. 
56. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 12/2009, mezi městem a nájemcem Alanem 

Lázničkou, dohodou k 31.03.2015. 
57. RM schvaluje dle ustanovení písm. q odst. 2 § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, účetní závěrky obcí zřízených příspěvkových organizací – ZŠ, 
ZUŠ, MŠ, SVČ „ROROŠ“ a SRC sestavených k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2014. 

58. RM schvaluje rozdělení hospodářských výsledků PO do Rezervních fondů a Fondů odměn dle 
předložené tabulky a PO SVČ „ROROŠ“ povoluje převod z Rezervního fondu do Fondu 
investic ve výši 47.547 Kč. 

59. RM povoluje všem PO použití fondů v roce 2015. PO SRC povoluje čerpat Rezervní fond i na 
opravy spojené s vedlejší činností organizace. PO MŠ nařizuje zapojit Rezervní fond ve výši 
100.000 Kč. 

60. RM schvaluje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení dotace z rozpočtu města Nové Město 
pod Smrkem pro rok 2015. 

61. RM schvaluje Nájemní smlouvu o nájmu nemovitostí uzavřenou mezi městem Nové Město 
pod Smrkem a Sportovní a relaxační centrum, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, 
příspěvková organizace. 

62. RM schvaluje Příkazní smlouvu na výkon služeb „Technický dozor investora, autorský dozor 
a koordinátor BOZP“ na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Mánesova 952 Nové 
Město pod Smrkem“ uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a Design 4 – projekty 
staveb, s. r. o., Liberec. 

63. RM schvaluje nabídku na výkon služeb „Technický dozor investora a koordinátor BOZP“ na 
akci „Nové Město pod Smrkem – chodník Frýdlantská a Ludvíkovská“ firmy INVESTING CZ, 
spol. s r. o., Liberec. 

64. RM souhlasí s přijetím finančního daru pro PO ZŠ od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 
o. p. s., Praha ve výši max. 3.500 Kč účelově určeného na úhradu obědů.  

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


