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Usnesení 
z 23. schůze RM města konané 16.03.2016 

 
41. RM schvaluje program schůze. 
42. RM schvaluje závěry kontroly usnesení.  
43. RM schvaluje přidělení bytů dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města, Mánesova 936 

(byt č. 11, garsonka) žadateli Vladimíru Grunclovi, Mánesova 936 (byt č. 8, garsonka) žadateli 
Františku Cínovi a Mánesova 938 (byt č. 12, 3+1) žadatelce Hedvice Bílkové.  

44. RM neschvaluje přidělení bytu mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města v bytovém 
domě Myslbekova 3 (byt č. 7) žadateli panu Tomáši Gorolovi. 

45. RM neschvaluje, mimořádné přidělení bytu žadatelce Lucii Flégrové, žádost bude zařazena do 
Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města. 

46. RM schvaluje pronájem bytové jednotky v domě Jindřichovická č. p. 316 za účelem zřízení 
zázemí pro zaměstnance a kanceláře k restauraci „Dělňák“ žadateli Kamilu Rodákovi. 

47. RM schvaluje od 01.01.2017 každoroční zvýšení nájemného o 5 % v letech 2017, 2018, 2019 
a zvýšení nájemného od 01.04.2016 pro byty po komplexní rekonstrukci na 50 Kč/m2 
a každoroční zvyšování o 5 %. 

48. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 08/2016 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města. 
49. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely č. 319/1 

zahrady o výměře 312 m2 paní Petře Gelačákové na dobu určitou 10 let. 
50. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 16/2013, mezi městem Nové Město pod 

Smrkem a nájemcem Petrem Zemanem dohodou k 31.12.2015. 
51. RM schvaluje dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. q 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 31.12.2015 

52. RM schvaluje rozdělení hospodářských výsledků PO do rezervních fondů a fondů odměn. 
Příspěvkové organizaci SVČ „ROROŠ“ povoluje převod z rezervního fondu do fondu investic 
ve výši 155.555 Kč a příspěvkové organizaci SRC povoluje převod z rezervního fondu do 
fondu investic ve výši 230.000 Kč. 

53. RM povoluje příspěvkovým organizacím použití fondů v roce 2016. Příspěvkové organizaci 
SVČ „ROROŠ“ a SRC povoluje čerpat fondy investic na nákup auta. Příspěvkové organizaci 
SRC povoluje čerpat RF i na opravy spojené s vedlejší činností organizace. Příspěvkové 
organizaci MŠ nařizuje zapojit RF ve výši 100.000 Kč. 

54. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit Smlouvu o převodu činností, majetku a některých 
souvisejících práv, povinností a závazků – zřizovatelských kompetencí Základní školy, Nové 
Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace na město Nové Město pod 
Smrkem. 

55. RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 
č. p. 315 mezi městem Nové Město pod Smrkem a panem Tomášem Hradilem, Hejnice. 

56. RM souhlasí se zapojením organizace Mateřská škola, Nové Město pod Smrkem, okres 
Liberec, příspěvková organizace do Projektu Libereckého kraje financovaného z operačního 
programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. 

57. RM schvaluje Dohodu o spolupráci při realizaci projektu „Technologie pro materiálové využití 
BRO kompostováním Statek Pod Smrkem, s. r. o. mezi městem Nové Město pod Smrkem 
(obec) a Statek pod Smrkem, s. r. o., Peklo (kompostovatel). 

58. RM schvaluje občasný prodej na venkovní podestě rozhledny na Smrku panu Pavlu Prchalovi 
na dobu určitou do konce roku 2016 za podmínky schválení povolení vjezdu k rozhledně. 

59. RM schvaluje Smlouvu o sdružených dodávkách plynu pro rok 2017 mezi městem Nové 
Město pod Smrkem a RWE Energie, s. r. o., Praha pro odběrná místa města Komenského 57 
(hasiči NMpS) a Žižkova 277 (veřejná WC). 

60. RM schvaluje žádost Okrašlovacího spolku Nové Město pod Smrkem o pověšení náhrobních 
desek na zeď hřbitova. 

61. RM ukládá tajemníkovi pověřit paní Pospíšilovou, až bude připravovat návrh na stanovení 
kauce při přidělování bytů ve vlastnictví města, připravit také informaci o postupu vymáhání 
dlužných částek z nájemného. 
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