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Usnesení 
z 10. schůze RM města konané 13.05.2015 

 

 

82. RM schvaluje program schůze. 
83. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví 

města Vaňkova 226 (byt č. 5, 1+1) žadateli Petru Kolenkárovi a Švejdové Veronice. 
84. RM neschvaluje přidělení místností v bytovém domě Myslbekova 3 žádnému z žadatelů 

z důvodu neobyvatelnosti.  
85. RM deleguje na odbor správy majetku, oddělení bytové správy vydávání závazných 

stanovisek dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
86. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 13/2015 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 

města. 
87. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 14/2015 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 

města. 
88. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 15/2015 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 

města. 
89. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 16/2015 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 

města. 
90. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 17/2015 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 

města. 
91. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 20/2015 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 

města. 
92. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 18/2015 o nájmu nemovitých věcí v majetku města. 
93. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 19/2015 o nájmu nemovitých věcí v majetku města. 
94. RM schvaluje pronájem pozemku, části parcely č. 1148/1, trvalý travní porost o výměře 

300 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem paní Brigittě Danisové na dobu určitou 10 let. 
95. RM schvaluje pronájem pozemku, parcely č. 827, ostatní plocha o výměře 201 m2 

v k. ú. Nové Město pod Smrkem manželům Jindřichu a Věře Švábovým na dobu určitou 
10 let. 

96. RM schvaluje Nájemní smlouvu o nájmu pozemku číslo 3DHM150058. 
97. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 23/2013 mezi městem a nájemcem 

Petrem Kobrlem dohodou k 31.05.2015. 
98. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 05/2012 mezi městem a nájemcem 

Adamem Vocelem dohodou k 31.12.2014. 
99. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4005473/VB/1-LB uzavřenou mezi 
městem Nové Město pod Smrkem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, 
zastoupená firmou EMJ, s. r. o., IČ 27268632 (budoucí oprávněný). 

100. RM schvaluje zřízení služebnosti cesty na pozemku, parcele č. 2093/2, pro pozemek, 
parcelu č. 2093/1, mezi městem Nové Město pod Smrkem (povinný ze služebnosti) 
a Danielou Janákovou (oprávněná ze služebnosti). 

101. 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. 

102. RM pověřuje vedoucí finančního odboru uzavíráním Veřejnoprávních smluv na poskytnutí 
dotace z rozpočtu města do výše 50 tis. Kč. 

103. RM schvaluje příspěvek z rozpočtu města, kapitoly „Kultura“ na podporu sdružení 
Matadeus, Lucie Vobejdová úhradou části kulturního programu při akci „Středověký 
jarmark“ ve výši 25.000 Kč, SDH Nové Město pod Smrkem na akci „Pálení čarodějnic“ ve 
výši 2.500 Kč, SDH Ludvíkov pod Smrkem na akci „Pálení vatry 30.04.2015“ ve výši 
4.350 Kč a podporu o. s. Fryyfest úhradou části kulturního programu při akci „Fryyfest 
2015“ ve výši 150.000 Kč. 

104. RM schvaluje Dodatky ke smlouvám s BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o., Praha na 
dodávky elektrické energie v roce 2016 a doporučuje všem PO, aby uzavřely stejné 
dodatky. 
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105. RM schvaluje zapůjčení útulny rozhledny na Smrku Klubu Českých turistů Nové Město pod 
Smrkem na dny 5. – 6. června 2015 k zajištění turistické akce 42. ročníku Výstupu na Smrk 
s tím, že bude týden před akcí útulna o tomto omezení označena písemnou informací. 

106. RM neschvaluje nabídku redakce KAM po Česku, z. s. na prezentaci v knize „Městská 
heraldika“. 

107. RM neschvaluje nabídku týdeníku 5plus2 k prezentaci města ve speciální příloze 
„Cestujeme s 5plus2. 

108. RM schvaluje Ing. Smutnému, starostovi města, účast na služební zahraniční cestě – 
studijní pobyt v kantonu St. Gallen ve Švýcarsku – pořádané Libereckým krajem. 

109. RM schvaluje opravu komunikace z důvodu zajištění objízdné trasy od Evangelického 
kostela k mostu v ulici Rozkošná v rámci akce „Obnova mostu ev. č. M – 01 přes Lomnici, 
Nové Město pod Smrkem“ dle cenové nabídky firmy SILKOM, spol. s r. o., Frýdlant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


