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Usnesení 
z 67. schůze RM města konané 29. 8. 2018 

137. RM schvaluje program schůze s navrženým doplněním. 
138. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 121/65/18/RM, 131/66/18/RM. 

139. RM neschvaluje přidělení bytu mimo Seznam žádostí k přidělení obecního bytu 
žadatelce paní Ireně Demeterové. 

140. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 13/2018 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 
města. 

141. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 14/2018 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 
města.  

142. RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-4016736/VB011 uzavřenou mezi městem Nové Město pod 
Smrkem (budoucím povinným) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 Děčín (budoucím 
oprávněným). 

143. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 15/2018 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 
města. 

144. RM schvaluje umístění reklamní plochy společnosti DGS Druckguss Systeme, s. r. o., 
Liberec na parcele č. 894/1, v k. ú. Nové Město pod Smrkem (proti vrátnici bývalé 
Textilany u potravin). 

145. RM neschvaluje umístění reklamní plochy společnosti DGS Druckguss Systeme, s. r. 
o., na parcele č. 664/1, v k. ú. Nové Město pod Smrkem (na Mírovém náměstí), s tím, 
že k umístění reklamy je možné využít plakátovacích ploch společnosti RENGL. 

146. RM schvaluje Příkazní smlouvu číslo 1a/2018 O podmínkách výkonu činnosti správce 
lesa včetně přílohy Dohody o výši odměny a způsobu platby správce lesa uzavřené 
mezi městem Nové Město pod Smrkem a panem Radimem Seifertem. 

147. RM schvaluje Příkazní smlouvu číslo 1b/2018 O podmínkách výkonu činnosti 
odborného lesního hospodáře uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem 
a panem Radimem Seifertem. 

148. RM schvaluje ukončení Mandátní smlouvy na činnost odborného lesního hospodáře 
a správce městských lesů k datu 31. 12. 2018, která byla uzavřena mezi městem 
Nové Město pod Smrkem a Ing. Jiřím Pánkem. 

149. RM schvaluje Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod 
Smrkem na zimní období 2017/2019 s tím, že po předání stavby chodníků v ulici Celní 
bude Operační plán zimní údržby komunikací doplněn o způsob údržby chodníků 
v Celní ulici. 

150. RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor, bývalých kanceláří v I. patře 
(účetní PO a přestupky) v budově Palackého 275 mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a Sdružením TULIPAN, z. s., Liberec. 

151. RM neschvaluje nabídku informačního portálu freedlantsko.eu na jeho služby. 
152. RM doporučuje projednat na zasedání ZM bod „Zakoupení areálu bývalé Textilany“. 
153. RM povoluje PO MŠ výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách (Sluníčka, Ježci, 

Hvězdičky a Berušky) Mateřské školy Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, 
příspěvková organizace. 

154. RM schvaluje přijetí účelově určeného daru na lůžkoviny ve výši 10.000 Kč od firmy 
KNORR-BREMSE, s. r. o., Stráž nad Nisou organizaci Mateřská škola Nové Město 
pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace. 

155. RM povoluje PO ZŠ výjimku z nejvyššího počtu dětí ve 2. ročníku Základní školy Nové 
Město pod Smrkem, příspěvková organizace, okres Liberec. 

156. RM souhlasí s přijetím dvou částí finančního daru v celkové výši 37 084 Kč 
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. 

157. RM schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“ pro AFK Nové 
Město pod Smrkem na akci „Fotbalový camp mladší přípravky v období 27. 8. – 31. 8. 2018“ 
v procentní výši ze skutečných nákladů a v maximální hodnotě dotace dle přiložené 
tabulky k účelu uvedenému v žádosti. 

158. RM schvaluje program a termín zasedání ZM č. 22, které se bude konat dne 12. 9. 
2018 od 17:00 hodin a pověřuje starostu případným doplněním programu.  
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