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Usnesení 
z 56. schůze RM města konané 17. 1. 2018 

 
1. RM schvaluje program schůze. 
2. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 166/49/17/RM, 193/51/17/RM. 
3. RM schvaluje Seznam žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 1. 1. 2018 do 

30. 6. 2018. 
4. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města 

Mánesova 926 (byt č. 1) žadatelce Daně Průšové, Mírové náměstí 210 (byt č. 5) žadatelce Dianě 
Karalové a Myslbekova 3 (byt č. 2) žadateli Petru Dančovi. 

5. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 01/2018 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města. 
6. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely č. 948 orné půdy 

o výměře 300 m2, panu Petru Fakovi na dobu určitou 10 let. 
7. RM schvaluje výši nájemného a pachtovného pozemků ve vlastnictví města s platností 

od 1. 1. 2018. 
8. RM bere na vědomí předložený návrh smluvních cen pozemků pro rok 2018, které budou 

předkládány ke schvalování zastupitelstvu města při prodeji, koupi a směně pozemků z vlastnictví 
a do vlastnictví města. 

9. RM pověřuje starostu k udělení souhlasu s Místním akčním plánem vzdělávání v ORP Frýdlant, 
který byl řídícím výborem schválen dne 5. 1. 2018. 

10. RM ukládá starostovi pozvat jednotlivě ředitelky PO MŠ, PO ZUŠ a PO SVČ „ROROŠ“ na schůzi 
RM k seznámení s vyhodnocením dotazníků na vedení školských zařízení. 

11. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Přestavba objektu v Palackého ul. č. p. 
284, Nové Město pod Smrkem“ mezi Městem Nové Město pod Smrkem a KVAPRO, spol. s r. o., 
Nové Město pod Smrkem.  

12. RM schvaluje cenovou nabídku Mgr. Bc. Jindřich Felcmana, Raspenava (poradenská 
a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků) na Dokončení procesu pořízení 
Územního plánu Nové Město pod Smrkem a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 

13. RM Nové Město pod Smrkem souhlasí se záměrem realizace projektu „Hmyzí říše”. Žádost 
o finanční podporu projektu bude předložena příspěvkovou organizací města „Mateřská škola, 
Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace“ do výzvy č. 16/2017 v rámci 
Národního programu Životní prostředí. RM v případě realizace tohoto projektu souhlasí s využitím 
pozemků p. č. 130 a 127 v k. ú.  Nové Město pod Smrkem k účelu popsanému v projektu po dobu 
min. 5 let od skončení realizace projektu. 

14. RM schvaluje Smlouvu o sdružení zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů 
ke třetím osobám mezi Městem Nové Město pod Smrkem a Frýdlantskou vodárenskou 
společností, a. s., Frýdlant na akci „Nové Město pod Smrkem – obnova vodovodů, kanalizací 

a povrchů komunikací v roce 2018“, stavební objekty Kmochova ulice a část Sokolské 
ulice. 
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