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Usnesení 
z 31. schůze RM města konané 31.08.2016 

 
158. RM schvaluje program schůze s navrženými změnami. 
159. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvají úkoly: 124/27/16/RM, 154/30/16/RM. 
160. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 23/2016 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města. 
161. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 24/2016 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města. 
162. RM schvaluje Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřené mezi městem Nové 

Město pod Smrkem (Obtížený) a FDLnet.CZ, s.r.o., IČ 273 10 531, (Oprávněný). Zřízení 
služebnosti inženýrské sítě se sjednává úplatně, na dobu neurčitou. Výše jednorázové 
náhrady činí 125.170 Kč včetně DPH. 

163. RM doporučuje připravit nákup části parcely č. 715/1, zahrady o výměře 228 m2 pro jednání 
ZM. 

164. RM ukládá starostovi jednat s ředitelem firmy KOVOŠROT GROUP CZ, a. s. Liberec 
o pronájmu areálu sběrného dvora v Novém Městě pod Smrkem. 

165. RM ukládá tajemníkovi prověřit možnost získat přes Úřad práce dotovaného pracovníka na 
sběrný dvůr. 

166. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 21/2016 o nájmu majetku – nebytové prostoty 
Frýdlantská 59. 

167. RM schvaluje vítěze výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky „VKP lesopark Nové 
Město pod Smrkem – stabilizace stromů a podpora osídlení veverkou obecnou“ – Bc. Petr 
Zvědělík, Jihlava. 

168. RM schvaluje nabídku ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. na zajištění služeb, 
jejichž předmětem je zpracování žádosti o dotaci do IROP v rámci výzvy č. 35 Sociální 
bydlení pro sociálně vyloučené lokality. 

169. RM schvaluje nabídku Projektového ateliéru David, s. r. o., Liberec na provedení 
„Humanizace objektu č. p. 270 – předprojektová příprava, studie“. 

170. RM bere na vědomí Rozsudek ve věci žalobce města Nové Město pod Smrkem proti 
žalovanému Retap, spol. s r. o. ze dne 30.05.2016 s tím, že se město Nové Město pod 
Smrkem v této věci nebude odvolávat. 

171. RM schvaluje program a termín zasedání ZM č. 12, které se bude konat dne 14.09.2016 
s tím, že pověřuje starostu doplněním dalších bodů programu, pokud to bude nutné. 

172. RM schvaluje Místní plán inkluze Frýdlantsko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                Ing. Miroslav Kratochvíl 
  starosta města                   místostarosta města 

 
 

 


