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Usnesení 
ze 43. schůze RM města konané 17. 5. 2017 

 

74. RM schvaluje program schůze. 
75. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 22/38/17/RM. 
76. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města 

Mánesova 937 (byt č. 2, garsonka) žadateli panu Jaroslavu Chlebkovi. 
77. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, parcely č. 385/1 trvalý travní 

porost o výměře 146 m2, paní Markétě Lilkové na dobu určitou 10 let. 
78. RM schvaluje Smlouvy o úschově psů a Nájemní, uzavřené mezi městem Nové Město pod 

Smrkem a panem Josefem Štefanidesem. 
79. 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. 

80. RM schvaluje dotaci z rozpočtu města kapitoly „Sociální služby“ pro Domov U spasitele jako 
Finanční příspěvek na rok 2017 ve výši 34.500 Kč. 

81. RM schvaluje individuální dotaci z rozpočtu města kapitoly „Dotace“ pro Linku bezpečí, ve 
výši 3.000 Kč. 

82. RM schvaluje dle čl. 5. odst. 5.1 Směrnice č. 1/2013 pro řízení, hospodaření a kontrolu 
příspěvkových organizací zřízených městem rozpočty všech příspěvkových organizací (PO 
SRC, PO SVČ „ROROŠ“, PO ZUŠ, PO ZŠ a PO MŠ) pro rok 2017 a stanovuje jako účelově 
vázaný u všech organizací účet 502 „Spotřeba energií“ a u PO SRC ještě skupinu účtů 52 
„Osobní náklady“. 

83. RM schvaluje souhlas vlastníka pozemku se stavbou „PŘÍPRAVNA NA PP.Č. 2055/3, K.Ú. 
NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM“ k dodatečnému stavebnímu povolení tím, že tento souhlas 
bude účinný po uzavření Dodatku č. 2 k podnájemní smlouvě mezi Singltrek pod Smrkem, 
o. p. s. a KOM CR, s. r. o. ze dne 24. 5. 2011. 

84. RM schvaluje zadání zakázky na opravu ulice Kmochova firmě Silkom, spol. s r. o. dle 
rozpočtu ze dne 20. 3. 2017 s tím, že o realizaci se rozhodne až v druhém pololetí dle vývoje 
rozpočtu. 

85. RM schvaluje zapůjčení útulny rozhledny na Smrku Klubu Českých turistů Nové Město pod 
Smrkem na dny 2. – 3. června 2017 (pátek 2. června od 16 h a v sobotu 3. června do 17 h) 
k zajištění turistické akce 44. ročníku Výstupu na Smrk s tím, že bude týden před akcí útulna 
o tomto omezení označena písemnou informací. 
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