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Usnesení 
z 63. schůze RM města konané 16. 5. 2018 

 

74. RM schvaluje program schůze s navrženým doplněním. 
75. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 64/62/18/RM. 
76. RM schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Nové Město pod Smrkem 

(budoucím povinným) a Libereckým krajem, IČ 70891508 (budoucím oprávněným), spočívající 
v umístění a provozování mostu ev. č. 29011-6 na části pozemku, parcele č. 893 v k. ú. Ludvíkov 
pod Smrkem, dle geometrického plánu č. 434-154/2017. Výměra věcného břemene činí 88 m2. 

77. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 05/2018 o nájmu nemovitých věcí z vlastnictví města. 
78. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely č. 1148/1 

trvalého travního porostu o výměře 300 m2, panu Davidu Kmeťovi dobu určitou 10 let. 
79. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 06/2018 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města. 
80. RM dle čl. 37 odst. 1. obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů jmenuje 

pověřencem pro ochranu osobních údajů spravovaných a zpracovávaných Městem Nové Město 
pod Smrkem, jeho příspěvkovými organizacemi a vlastněnou obchodní společností pana Jana 
Kavku, DiS., zaměstnance města přímo podřízeného tajemníkovi Městského úřadu Nové Město 
pod Smrkem. 

81. RM potvrzuje, že byly splněny podmínky automatického prodloužení funkčního období o další 
šestileté období výkonu funkce Mgr. Martiny Funtánové, ředitelky Základní umělecké školy, Nové 
Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace.  

82. RM potvrzuje, že byly splněny podmínky automatického prodloužení funkčního období o další 
šestileté období výkonu funkce Mgr. Yvety Svobodové, ředitelky Střediska volného času 
„ROROŠ“, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace. 

83. RM potvrzuje, že byly splněny podmínky automatického prodloužení funkčního období o další 
šestileté období výkonu funkce paní Miloslavu Sukovou, ředitelky Mateřské školy, Nové Město 
pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace. 

84. RM souhlasí s přijetím finančního daru pro PO ZUŠ od SDH Ludvíkov pod Smrkem ve výši 
1.000 Kč s účelem pořízení potřeb pro děti a materiálu k zabezpečení chodu ZUŠ. 

85. RM projednala skutečnosti zjištěné při inspekční činnosti České školní inspekce provedené 
v Základní škole Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace ve dnech 19. 3. 2018 − 
22. 3. 2018 a souhlasí s přijatými opatřeními tak, jak byly uvedeny v Protokolu o kontrole. 

86. RM projednala žádost paní Kateřiny Hradilové (nájemce) o výměnu výloh na objektu Mírové 
náměstí č. p. 315 (provozovna cukrárny) z důvodu jejich špatného stavu a ukládá vedoucí 
oddělení komunálního hospodářství jednat s oddělením památkové péče MěÚ Frýdlant a zajistit 
cenovou nabídku na výměnu. 

87. RM schvaluje zapůjčení útulny rozhledny na Smrku Klubu Českých turistů Nové Město pod 
Smrkem na dny 1. – 2. června 2017 (pátek 1. června od 16 h a v sobotu 2. června do 17 h) 
k zajištění turistické akce 45. ročníku Výstupu na Smrk s tím, že bude týden před akcí útulna 
o tomto omezení označena písemnou informací. 

88. RM schvaluje vítěze výběrového řízení sdružené zakázky (město Nové Město pod Smrkem 
a FVS, a. s., Frýdlant) na realizaci veřejné zakázky „Nové Město pod Smrkem – obnova 
vodovodů a povrchů komunikací v roce 2018“, stavební objekty Kmochova ulice a část Sokolské 
ulice, firmu Silkom, spol. s r. o., Frýdlant a souhlasí s podpisem příslušné smlouvy o dílo. 
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