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Usnesení 
z 15. schůze RM města konané 30.09.2015 

 

165. RM schvaluje program schůze s navrženou úpravou a doplněním. 
166. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvají úkoly: 150/13/15/RM, 159/14/15/RM, 

162/14/15/RM. 
167. RM neschvaluje přidělení bytu žadateli Tomáši Gorolovi. 
168. RM neschvaluje přidělení bytu žadateli Ladislavu Lalíkovi. 
169. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 31/2015 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví 

města. 
170. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitých věcí v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, pozemku části parcely č. 2188/1 trvalého travního porostu o výměře cca 500 m2. 
171. RM souhlasí zveřejnění záměru pronájmu nemovitých věcí v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, pozemku části parcely č. 2188/1 trvalého travního porostu o výměře cca 500 m2. 
172. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitých věcí v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, pozemků: parcely č. 1654/1, zahrada o výměře 880 m2; parcely č. 1655/2, trvalý 
travní porost o výměře 383 m2; parcely č. 1656/1, zahrada o výměře 35 m2 a parcely 
č. 707, trvalý travní porost o výměře 245 m2. 

173. RM schvaluje pronájem pozemku, části parcely č. 1408/1, zahrada o výměře 220 m2, 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, paní Marcele Pacovské, na dobu určitou 10 let. 

174. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 29/2013, mezi městem a nájemcem 
společností Statek pod Smrkem, s. r. o., dohodou k 31.12.2015. 

175. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 10/2015, mezi městem a nájemcem 
panem Miroslavem Dorberem, dohodou k 31.12.2015. 

176. RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IP-12-
4001475/VB/P001, uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem (povinný) a ČEZ 
Distribuce, a. s., IČ 24729035, zastoupená firmou ENPRO Energo s. r. o., IČ 28628250 
(oprávněný). 

177. RM schvaluje Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem 
na období 2015–2016. 

178. RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor, objekt č. 2, jiná stavba 
bez čp. (parcela č. 488/4), zastavěná plocha 221 m2, v  k. ú. Hajniště pod Smrkem 
uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a panem Petrem Novákem, Nové Město 
pod Smrkem s navrženými úpravami na dobu určitou pěti let. 

179. RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Jindřichovická 145 
uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a panem Lukášem Richterem, Praha. 

180. RM ukládá místostarostovi zajistit cenové nabídky na pořízení kamery se záznamovým 
zařízením pro sledování prostor víceúčelového hřiště s umělým povrchem. 

181. RM ukládá investičnímu technikovi, aby do následné schůze RM předložil aktuální stav 
připojení občanů na kanalizaci. 

182. RM schvaluje započtení dluhu firmy Restaurace Nové Město, s. r. o., Praha v aktuální výši 
109.216 Kč. 

183. RM souhlasí s vybudováním základny pro požární sport na pozemku, parcela č. 225/1 
v Ludvíkově pod Smrkem. 

184. RM schvaluje zadání provedení výstavby parkoviště v ulici Mánesova u mateřské školy 
firmě KVAPRO, spol. s r. o., Nové Město pod Smrkem za cenu 207.000 Kč. 

185. RM schvaluje zadání provedení výstavby nádvoří a parkoviště, pro OO Policie ČR, za 
budovou Jindřichovická 145 firmě KVAPRO, spol. s r. o., Nové Město pod Smrkem za cenu 
270.000 Kč. 

186. RM souhlasí s přijetím finančního daru pro PO ZŠ od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 
o. p. s., Praha ve výši max. 12.000 Kč účelově určeného na úhradu obědů. 

187. RM souhlasí se stavebními úpravami přístavby budovy Základní školy v Jindřichovické ulici 
– výměna ztrouchnivělého trojdílného okna bývalého bytu za garážová vrata. 

188. RM projednala vyhlášení volného dne ředitelkou PO ZŠ na den 16. listopadu 2015.  
189. RM neschvaluje nabídku vydavatelství IPR, s. r. o., Praha na propagaci Nového Města pod 

Smrkem v průvodci Kam v Praze/Křížem krážem ČR. 
 
 
Ing. Pavel Smutný                Ing. Miroslav Kratochvíl 
  starosta města                   místostarosta města 


