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Usnesení 
ze 41. schůze RM města konané 5. 4. 2017 

 

51. RM schvaluje program schůze s navrženým doplněním. 
52. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 22/38/17/RM. 
53. RM ruší usnesení 26/40/17/RM a schvaluje přidělení bytu, přidělovaného mimo Seznam 

žadatelů o byt ve vlastnictví města, Frýdlantská 59 (byt č. 15) žadatelce Bc. Haně Ptáčkové. 
54. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 07/2017 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města. 
55. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu (č. IP-12-4007250/VB/2- LB_Nové Město p. 
Sm., ppč. 2071/3, příp. NN), uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem (povinný) 
a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ 24729035 (oprávněný). 

56. RM doporučuje ZM úplatné nabytí části parcely č. 1707/1, ostatní plochy o výměře 121 m2 
z vlastnictví Jana Štěrby do vlastnictví města. 

57. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 08/2017 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města. 
58. RM schvaluje Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem 

(prodávající) a obcí Bílý potok (kupující) o prodeji automobilové stříkačky cisternové ASC 25 
– RTHP (LIAZ) za cenu 1.500 Kč bez DPH. 

59. 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. 

60. RM schvaluje dotaci z kapitoly „Sociální služby“ pro Centrum LIRA na Poskytování služby 
raná péče ve výši 21.000 Kč, pro Centrum LIRA na Poskytování sociálně aktivizační služby 
pro rodiny a dětmi s poruchou autistického spektra ve výši 24.500 Kč a pro Hospic sv. 
Zdislavy, o. p. s. na Podporu lůžkového hospice – pobytová odlehčovací služba ve výši 
20.000 Kč. 

61. RM schvaluje individuální dotaci z rozpočtu města kapitoly „Město“ pro Jizerskou, o. p. s. na 
úpravu a údržbu Jizerské lyžařské magistrály v roce 2017 ve výši 15.000 Kč a dotaci 
z kapitoly „AFK“ na údržbu sportovního areálu a činnost fotbalového klubu ve výši 48.000 
Kč. 

62. RM schvaluje započtení dluhu firmy Restaurace Nové Město, s. r. o., Praha v aktuální výši 
63.226 Kč za období 01-03/2017 a vyúčtování služeb za rok 2016 oproti investici do 
rekonstrukce restaurace. 

63. RM ukládá místostarostovi projednat s ředitelem PO SRC a zástupcem provozovatele 
Singltrek centra možnosti sjednocení kempu pod jednoho správce. 

64. RM schvaluje smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky na stavební práce pod 
názvem „Nové Město pod Smrkem, ulice Dělnická – Oprava komunikace a obnova 
inženýrských sítí“ mezi městem Nové Město pod Smrkem a Frýdlantskou vodárenskou 
společností, a. s. 

65. RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nové 
Město pod Smrkem, ulice Dělnická – Oprava komunikace a obnova inženýrských sítí“ 
Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., jakožto oprávněným zástupcem sdružení 
zadavatelů města Nové Město pod Smrkem a Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. 

66. RM souhlasí s konáním zápisu dětí do Mateřské školy, které se bude konat dne 10. 5. 2017 
od 13:00 do 15:00 hodin v budově Mateřské školy Nové Město pod Smrkem. 
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