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Usnesení 
ze 40. schůze RM konané 12.12.2012 

 
 
RM schvaluje 

280. Program schůze s navrženým doplněním. 
281. Zveřejnění oznámení č. 40/2012 o prodeji nemovitého majetku města. 
282. Pronájem části parcely p. č. 948, orná půda o výměře 572 m2, v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, panu Petru Sivákovi, na dobu určitou 10 let.  
283. Pronájem parcely p. č. 483, ostatní plocha o výměře 1 621 m2, v k. ú. Hajniště pod 

Smrkem, panu Lukáši Brettschneiderovi, na dobu určitou 10 let. 
284. Pronájem části parcely p. č. 2144, trvalý travní porost o výměře 1 800 m2, v k. ú. Nové 

Město pod Smrkem, panu Milanu Hájkovi, na dobu určitou 10 let.  
285. Pronájem parcely p. č. 1775/10, zahrada o výměře 575 m2, v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, panu Milanu Lošťákovi, na dobu určitou 10 let.  
286. Pronájem parcely p. č. 2193/1, trvalý travní porost o výměře 409 m2, v k. ú. Nové Město 

pod Smrkem, panu Richardu Hübscherovi, na dobu určitou 10 let.  
287.  Pronájem části parcely p. č. 13, zahrada o výměře 51 m2, v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, panu Zdeňku Němečkovi, na dobu určitou 10 let.  
288.  Pronájem části parcely p. č. 13, zahrada o výměře 271 m2, v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, panu Zdeňku Němečkovi – sdružení vlastníků bytů v domě Žižkova č. p. 8, na 
dobu určitou 10 let. 

289.  Pronájem části parcely p. č. 940, trvalý travní porost o výměře 889 m2, v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem, panu Karlu Hofírkovi, na dobu určitou 10 let.  

290.  Pronájem části parcely p. č. 261, orná půda o výměře 88 m2 a části parcely p. č. 262, 
trvalého travního porostu o výměře 441 m2, v k. ú. Nové Město pod Smrkem, paní 
Zdence Kolečkové, na dobu určitou 10 let. 

291.  Pronájem části parcely p. č. 458/1, lesní pozemek (vodní plochy – rybník) o výměře 
2 000 m2, v k. ú. Hajniště pod Smrkem, Českému rybářskému svazu, MO Plzeň, IČO 
70895392, odloučené skupině Frýdlant – Větrov, za cenu 500 Kč/rok na dobu určitou 
10 let.  

292.  Pronájem části parcely p. č. 175, orné půdy o výměře 5 500 m2, v k. ú. Hajniště pod 
Smrkem, paní Šárce Andrijčukové, na dobu určitou 10 let.  

293.  Pronájem parcely p. č. 2243/15, trvalý travní porost o výměře 6 941 m2, parcely p. č. 
2243/16, trvalý travní porost o výměře 3 616 m2 a parcely p. č. 2243/17, trvalý travní 
porost, o výměře 3 158 m2, v k. ú. Nové Město pod Smrkem, Farma Peklo, s. r. o., IČO 
27318354, na dobu určitou 10 let.  

294.  Pronájem parcely p. č. 1686/15, trvalý travní porost o výměře 4 003 m2, v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem, parcely p. č. 63/1, zahrada o výměře 133 m2 a parcely p. č. 63/2, 
zahrada o výměře 258 m2, v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, panu Petru Zemanovi, na dobu 
určitou 10 let. 

295.  Změnu nájemní smlouvy č. N 19/2011 tak, že místo původního nájemce Karla Hofírka se 
stává novým nájemcem, od 01.01.2013, Karel Mařík. Nový nájemce přebírá veškerá 
práva a povinnosti z nájemní smlouvy č. N 19/2011. 

296.  Dne 12.12.2012 předložený Inventarizační zápis hlavní inventarizační komise 
a Souhrnný inventarizační zápis za rok 2012. 

297. Výše odměn ředitelům PO ZŠ, PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC, které 
budou vyplaceny z rozpočtovaných mzdových prostředků příslušné organizace. 

298. Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě platné od 01.03.2008 na nájem nebytových prostor 
Vaňkova 225 (lékárna) uzavřený mezi městem Nové Město pod Smrkem a Sanovia, a. 
s., Ostrava, na dobu určitou od 01.01.2013 do 31.12.2013. 

299. Ceny nájmu táborové základny. 
300. Převod finančních prostředků na zimní údržbu v potřebné výši z kapitoly „Opravy a 

investice“ na kapitolu „Komunikace“. 
301. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-

12-4010845 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem (budoucí povinný), ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín zastoupená firmou BIMONT, s. r. o., Liberec (budoucí 
oprávněný).  
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302. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. 18-
12/VB/1 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem (budoucí povinný) a Novotný 
Lukáš (budoucí oprávněný). 

303. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 
stavby č. IV-12-4011614/VB/1 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem 
(budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín zastoupené firmou EMJ, s. r. o., 
Frýdlant. 

304. PO MŠ provedení investiční akce nad 40.000 Kč – výměna oken v MŠ. 
305. Zakoupení párty stanu v hodnotě 50.000 Kč z kapitoly „Kultura“. 

 
RM bere na vědomí  

306. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 134/12/RM, 245/12/RM, 247/12/RM. 
307. Zveřejnění Seznamu žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 

01.01.2013 do 30.06.2013. 
 
RM ukládá  

308. Vedoucí finančního odboru prověřit možnosti omezení míst a počtu provozovaných 
VHP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                 Mgr. Radoslava Žáková 
  starosta města                   místostarostka města 
 
 
 
 


