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Usnesení 
z 31. schůze RM města konané 05.10.2016 

 

173. RM schvaluje program schůze s navrženými změnami. 
174. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. 
175. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 26/2016 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města. 
176. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 27/2016 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města 

s tím, že bude vyjmuta parcela č. 962 – zahrada o výměře 1 697 m2, parcela č. 290/3 – trvalý 
travní porost o výměře 251 m2 a parcela č. 957 – trvalý travní porost o výměře 1 162 m2. 

177. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 28/2016 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města. 
178. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 1419 zahrady 

o výměře 380 m2, manželům Drahomíru a Emílii Pospíšilovým na dobu určitou 10 let. 
179. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely č. 353 

trvalého travního porostu o výměře 320 m2 panu Radovanu Čechovi na dobu určitou 10 let. 
180. RM ruší usnesení 170/31/16/RM „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“. 

181. RM bere na vědomí Rozsudek a odvolání žalovaného 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 odvolá. 

182. 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. 

183. RM schvaluje individuální dotaci z rozpočtu města kapitoly „Město“ Nadačnímu fondu pro 
odložené děti na akci „Babybox“ ve výši 4.000 Kč.  

184. RM schvaluje žádost o přidělení dotace z rozpočtu města kapitoly „Město“ Nakladatelství 
Petr Folda, s. r. o. na vydání knihy „Jizerské hory včera a dnes – kniha třetí“ ve výši 
2.000 Kč. 

185. RM povoluje, Základní škole Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace, okres 
Liberec, dle § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, výjimku z nejvyššího počtu 
žáků ve třídě. 

186. RM souhlasí u PO ZŠ s převodem finančních prostředků ve výši 20.000 Kč z Rezervního 
fondu do Investičního fondu.  

187. RM souhlasí u PO ZŠ s navýšením finančních prostředků v Investičním fondu o 40.000 Kč. 
188. RM souhlasí u PO ZŠ s čerpáním finančních prostředků z Investičního fondu ve výši 

61.022 Kč na pořízení kuchyňské linky do školní kuchyňky. 
189. RM souhlasí u PO ZŠ s pořízením investice do školní kuchyňky. 
190. RM schvaluje změny rozpočtů příspěvkových organizací: PO ZŠ, PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ 

„ROROŠ“ a PO SRC předložené k 30.09.2016 dle přílohy č. 6 Směrnice.  
191. RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce OLP/3956/2016 uzavřenou mezi Libereckým krajem 

a městem Nové Město pod Smrkem. 
192. RM schvaluje Darovací smlouvu OLP/4613/2016 uzavřenou mezi Libereckým krajem 

a městem Nové Město pod Smrkem. 
193. RM schvaluje Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem 

na zimní období 2016/2017. 
194. RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem NP Frýdlantská 59 mezi městem Nové Město 

pod Smrkem a Jaroslavem Krupičkou, CHRÁNĚNÁ DÍLNA, Liberec. 
195. RM schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě platné od 01.08.2003 na pronájem 

nebytových prostor Vaňkova 226, ordinace praktického lékaře pro dospělé, MUDr. Žáček. 
196. RM schvaluje aktuální vyúčtování víceprací a méněprací na opravu Revoluční ulice ve výši 

89.460,46 Kč. 
197. RM schvaluje provedení demolice objektu Palackého 284. 
198. RM schvaluje realizaci akce „Nové Město pod Smrkem – chodník Celní ulice“ a čerpání 

finančních prostředků v potřebné výši. 
199. RM schvaluje realizaci rekonstrukce kurtů u sokolovny do konce roku 2016. 
200. RM schvaluje podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Zalesnění 

degradovaných pozemků v lokalitě Mokrá louka“, zpracovaného společností Suchopýr, 
o. p. s. na zalesnění určených pozemků města v Hajništi. 

201. RM schvaluje zrušení pískoviště na parcele č. 647. 
 
Ing. Pavel Smutný                Ing. Miroslav Kratochvíl 
starosta města                             místostarosta města 


