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Usnesení 
z 65. schůze RM města konané 18. 6. 2018 

 

104. RM schvaluje program schůze s navrženým doplněním. 
105. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 100/64/18/RM 
106. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaných mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví 

města Frýdlantská 59 (byt č. 13) žadateli Tomáši Jirsákovi. 
107. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaných mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví 

města Frýdlantská 59 (byt č. 37) žadatelce Haně Forstové.  
108. RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Švermova 301 (byt č. 6) 

žadatelce Evženii Resselové. 
109. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví 

města Revoluční (byt č. 7, 3+1) žadatelce Veronice Kavurové. 
110. RM schvaluje pronájem pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem parcely č. 861 

zahrady o výměře 464 m2, parcely č. 1786 zahrady o výměře 1 591 m2, parcely č. 
1787 zastavěné plochy o výměře 289 m2 a v k. ú. Hajniště pod Smrkem část parcely 
č. 175 trvalého travního porostu o výměře 5 500 m2 panu Miroslavu Dorberovi na 
dobu určitou 10 let. 

111. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem část parcely 
č. 907/1 ostatní plochy o výměře 1 900 m2 panu Janu Baborákovi na dobu určitou 
10 let. 

112. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem parcely č. 237/1 
zahrady o výměře 593 m2 paní Pavle Noskové na dobu určitou 10 let. 

113. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 07/2018 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 
města. 

114. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 08/2018 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 
města. 

115. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 09/2018 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 
města. 

116. RM schvaluje výše odměn ředitelům PO ZŠ, PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“ 
a PO SRC, které budou vyplaceny z rozpočtovaných mzdových prostředků příslušné 
organizace. 

117. RM projednala Protokol o kontrole České školní inspekce Čj. ČŠIL-453/18-L 
provedené u Mateřské školy, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková 
organizace ve dnech 9. 5. až 11. 5. 2018. 

118. RM souhlasí s podáním přihlášky na ocenění EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT 
a s výdaji na registrační poplatek, vyhotovení přihlášky a náklady na návštěvu 
hodnotících komisařů ve výši do 40.000 Kč. 

119. RM schvaluje podíl města na zakoupení podia pro Frýdlantsko a doporučuje ZM 
schválit příslušné rozpočtové opatření. 

120. RM neschvaluje v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, zveřejnění článku pana Adolfa Kováře v Novoměstských 
novinách z důvodu, že se článek netýká současného života ani historie města 
a vyjadřuje především jeho osobní politické postoje, které s městem nijak nesouvisí.  

121. RM ukládá vedoucímu správního odboru zadat zpracování znaleckého posudku na 
hodnotu bývalého areálu Textilany.  

122. RM schvaluje Cenový návrh na vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení na akci „Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem“ 
– levostranný v rozsahu mezi křižovatkami s ulicí Vaňkova až ulicí Celní 
a pravostranný mezi křižovatkami s ulicí Máchova až ulicí Celní. 

123. RM schvaluje program a termín zasedání ZM č. 21, které se bude konat dne 27. 6. 
2018 od 17:00 hodin.  

124. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor Palackého 275 
v bývalých kancelářích bytové správy. 

 
 
 
Ing. Pavel Smutný                Ing. Miroslav Kratochvíl 
starosta města                             místostarosta města 


