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Usnesení 
ze 47. schůze RM města konané 6. 9. 2017 

 

118. RM schvaluje program schůze s navrženou úpravou. 
119. RM schvaluje program a termín zasedání ZM č. 17, které se bude konat dne 13. 9. 2017 od 

17:00 hodin. 
120. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 28/2010, mezi městem Nové Město pod 

Smrkem a nájemcem paní Janou Královou dohodou k 31. 12. 2017. 
121. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 16/2017 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města. 
122. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 15/2017 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města. 
123. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 17/2017 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města. 
124. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 155, ostatní 

plochy o výměře 148 m2, manželům Petru a Markétě Vadinovým na dobu určitou 10 let. 
125. RM neschvaluje zveřejnění oznámení č. 18/2017 o záměru prodeje pozemků v k. ú. Nové 

Město pod Smrkem; parcely č. 943 ostatní plochy o výměře 4 094 m2, parcely č. 2040/1 
trvalého travního porostu o výměře 36 197 m2, parcely č. 2040/2 trvalého travního porostu 
o výměře 4 680 m2, parcely č. 2040/3 trvalého travního porostu o výměře 3 711 m2 a parcely 
č. 2040/4 trvalého travního porostu o výměře 365 m2. 

126. RM neschvaluje směnu pozemků pod chodníky oddělených GP č. 232-52/2016 z parcely 
č. 354/2, zastavěných stavbou chodníků při akci „Nové Město pod Smrkem – chodník 
Frýdlantská“ za parcelu č. 2068 na koupališti s tím, že tento pozemek je veřejně přístupný 
a mohou ho užívat i zákazníci bufetu „U Aliho“.  

127. RM ukládá vedoucímu správního odboru připravit prodej parcely č. 682/1 trvalého travního 
porostu o výměře 2 312 m2 k projednání na 18. zasedání zastupitelstva města. 

128. RM schvaluje Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem 
na zimní období 2017/2018 s tím, že po předání stavby chodníků v ulici Celní bude Operační 
plán zimní údržby komunikací doplněn o způsob údržby chodníků v Celní ulici. 

129. RM schvaluje nabídku Agentury regionálního rozvoje, spol. s r. o., Liberec na zajištění 
služeb, souvisejících s projektem „HUMANIZACE č. p. 270, NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM“, 
podpořeného z IROP v rámci výzvy č. 35 ve výši 175.450 Kč vč. DPH, v případě, že 
s realizací projektu bude souhlasit zastupitelstvo města.  

130. RM nesouhlasí s udělením výjimky z místní úpravy provozu stanovované MěÚ Frýdlant, 
odborem dopravy, na silnici ev. č. II/291 – hraniční přechod Nové Město pod Smrkem pro 
kamiony firmy F.H.U „DREW-BUD“ Krysztof Duch, Nowodrodziec. 

131. RM neschvaluje žádost pana Přibyla o pronájem nebytových prostor s důvodu probíhajícího 
prodeje. 

132. RM souhlasí s umístěním směrových tabulí firmy CIS s tím, že s osazením na sloupy musí 
souhlasit jejich majitelé. 

133. RM schvaluje nabídku Agentury regionálního rozvoje, spol. s r. o., Liberec na organizaci 
veřejné zakázky k projektu „Zalesnění degradovaných pozemků v lokalitě Mokrá louka“, 
podpořeného z OPŽP, ve výši 36.300 Kč. 

134. RM souhlasí s navýšením kapacity Základní školy Nové Město pod Smrkem, příspěvková 
organizace ve vzdělávacím oboru základní škola speciální. 

135. RM souhlasí s přijetím dvou částí finančního daru společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. 
s., Vlastislavova 4/152, 140 00 Praha 4, účelově určeného dárcem na úhradu obědů ve 
školní jídelně pro žáky Základní školy Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace, 
okres Liberec. 

136. RM souhlasí s vyhlášením volného dne ředitele Základní školy, Nové Město pod Smrkem na 
pátek 29. 9. 2017. 

137. RM souhlasí s přijetím finančního daru od Nadace AGROFERT ve výši 10.000 Kč na 
podporu výuky výtvarné výchovy pro Základní uměleckou školu, Nové Město pod Smrkem, 
příspěvková organice, okres Liberec. 

138. RM schvaluje individuální dotaci na vydání knihy P. Freiwillig: „Od mlýnů k továrnám“ ve výši 
2.000 Kč.  
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