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Usnesení 
z 27. schůze RM města konané 01.06.2016 

 
111. RM schvaluje program schůze. 
112. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 61/24/16/RM. 
113. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci Nové Město pod Smrkem – chodník 

Frýdlantská a Ludvíkovská“ uzavřený mezi městem Nové Město pod Smrkem a SILKOM, 
spol. s r. o., Frýdlant. 

114. RM ukládá tajemníkovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pozice sociální pracovník 
v návaznosti na Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 
rozpočtu na rok 2016 a přijetí příslušného pracovníka na dobu určitou do 30. června 2017. 

115. RM schvaluje individuální dotaci z rozpočtu města kapitoly „Sociální služby“ pro Centrum 
LIRA, z. ú. na Poskytování služby raná péče ve výši 25.200 Kč, individuální dotaci 
z rozpočtu města kapitoly „Sociální služby“ pro Centrum LIRA, z. ú. na Sociálně-aktivizační 
služby  pro rodiny s dětmi a PAS ve výši 25.200 Kč, individuální dotaci z rozpočtu města 
kapitoly „Sociální služby“ pro Hospic sv. Zdislavy, o. p. s. na Podporu terénního odboru ve 
výši 20.000 Kč a individuální dotaci z rozpočtu města kapitoly „Sociální služby“ pro Domov 
U spasitele jako Finanční příspěvek na rok 2016 ve výši 22.000 Kč. 

116. 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. 

117. RM schvaluje individuální dotaci z rozpočtu města kapitoly „Dotace“ pro Nadaci pro 
záchranu a obnovu Jizerských hor, na Obnovu biotopu rašeliniště v PR Nová louka, ve výši 
10.000 Kč. 

118. RM neschvaluje žádost o přidělení dotace z rozpočtu města ZO Českého svazu včelařů 
Nové Město pod Smrkem na akci Narovnání vztahu s městem z důvodu nenaplnění Pravidel 
pro čerpání dotací z rozpočtu města a aktuálnímu rozdělení již všech prostředků 
alokovaných v kapitole „Dotace“. 

119. RM ukládá ředitelce PO ZŠ, tajemníkovi a vedoucí finančního odboru zajistit předání 
majetku organizace Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková 
organizace městu Nové Město pod Smrkem k 31.08.2016 a přestěhování vybavení 
potřebného pro výuku současných žáků Základní školy, Nové Město pod Smrkem, 
Textilanská 661, příspěvková organizace do budovy Základní školy, Nové Město pod 
Smrkem, příspěvková organizace, Nové Město pod Smrkem v ulici Tylova, aby mohla jejich 
výuka probíhat od 01.09.2016 tam. 

120. RM ukládá ředitelce PO ZŠ zajistit přestěhování Školní družiny z budovy Mateřské školy do 
budovy Základní školy v ulici Jindřichovická. 

121. RM neuděluje souhlas s umístěním sídla Českého svazu včelařů, z. s., základní/okresní 
organizace (název) Nové Město pod Smrkem, IČO 6404071 na adrese Palackého 280, 
463 65 Nové Město pod Smrkem. 

122. RM schvaluje vítěze výběrového řízení na zhotovitele zakázky „PP-014 241 FZŠ – Nové 
Město pod Smrkem, okr. Liberec, technické zhodnocení – rekonstrukce Tatra 815 – CAS 32“ 
firmu KOBIT – THZ, s. r. o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany. 

123. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci Nové Město pod Smrkem – chodník 
Frýdlantská a Ludvíkovská“ uzavřený mezi městem Nové Město pod Smrkem a SILKOM, 
spol. s r. o., Frýdlant. 

124. RM ukládá starostovi jednat se Singltrek pod Smrkem, o. p. s. o změně nájemní smlouvy 
vyjmutím části parcely č. 2055/3, která je nyní využívána jako kemp Singltrek Centra, za 
účelem sjednocení správy a provozu kempu pod Sportovní a relaxační centrum, příspěvková 
organizace. 
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