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Usnesení 

ze 47. schůze RM města konané 13.05.2013 
 

 
 
 
RM schvaluje 

111. Program schůze s navrženým doplněním 
112. Přidělení bytu v obytném domě Frýdlantská 59 (byt č. 11, 1+1) přidělovaný mimo Seznam 

žadatelů o byt ve vlastnictví města žadateli panu Milanu Cinovi. 
113. Zveřejnění oznámení č. 13/2013 o nájmu nemovitého majetku města. 
114. Pronájem parcely p. č. 331, zahrada o výměře 367 m2, v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, panu 

Petru Kobrlemu, na dobu určitou 10 let. 
115. Pronájem parcel, parcely p. č. 349, zastavěná plocha o výměře 46 m2, parcely p. č. 350/1, 

zastavěná plocha o výměře 1 364 m2, části parcely p. č. 350/2, zastavěná plocha o výměře 
cca 400 m2 a parcely p. č. 351, zastavěná plocha o výměře 405 m2, v k.  ú. Hajniště pod 
Smrkem, panu Josefu Pulpánovi, na dobu určitou 10 let. 

116. Přidělení dotací z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“, v celkové výši 19.150 Kč jednotlivým 
žadatelům v procentních výších a maximálních hodnotách dotace dle přiložené tabulky. 

117. Příspěvek pro EKS Factoring z rozpočtu města, kapitoly „Kultura“, na krytí nákladů části 
doprovodného programu při akci „Majáles“ ve výši 8.000 Kč. 

118. Přidělení příspěvku O. s. Školička na projekt roku 2013 „Správná cesta“ ve výši 15.000 Kč 
z kapitoly „Sociální služby“. 

119. O. s. Školička osvobození od nájemného za pronájem NP Jindřichovická 145 za měsíce 
červenec a srpen 2013. 

120. Uvolnění příspěvku Singltrek pod Smrkem, o. p. s. ve výši 25.000 Kč v květnu a 25.000 Kč 
v srpnu z kapitoly „Město“. 

121. Nákup dvou kusů jízdních kol AGANG GANGSTA 7.29 2012 pro OO PČR Nové Město pod 
Smrkem, v celkové hodnotě do 40.000 Kč z kapitoly „Město“. 

122. Řediteli PO SRC příplatek za vedení s platností od 01.04.2013. 
123. Zpracování auditu pojistných smluv města makléřskou společností RENOMIA, a. s., Liberec. 
124. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene OLP/769/2013 uzavřenou mezi 

městem Nové Město pod Smrkem (budoucí povinný) a Libereckým krajem (budoucí 
oprávněný). 

125. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu č. IV–12–4011495/P001 
uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem (budoucí povinný), ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín zastoupená firmou MARTIA, a. s., Ústí nad Labem (budoucí oprávněný).  

126. Umístění znaku města na plakátu akce „Majáles 2013“ za podmínky, že město bude 
uvedeno jako partner a na plakátu bude uveden pořadatel akce. 

127. Poskytnutí kulatiny z obecního lesa na opravu stezky na Smrk dle požadavků vedoucí 
oddělení komunálního hospodářství. 

 
RM souhlasí 

128. S ukončením nájemní smlouvy č. N 08/2012, mezi městem a nájemcem ČHMÚ, dohodou 
k 30.06.2013. 

129. S ukončením nájemní smlouvy č. N 13/2011, mezi městem a nájemcem panem Janem 
Kostelníkem, dohodou k 30.06.2013. 

 
RM neschvaluje 

130. S ohledem na zachování přehlednosti, zařazení hotelu „Měděnec“ na hnědé turistické 
značení města. 

131. Nabídku firmy Daruma, spol. s r. o., Plzeň na prezentaci města na zvukových informačních 
panelech s poloviční spoluúčastí s obcí Lázně Libverda. 

132. Nákup publikace „Encyklopedie Liberecký kraj – města a obce“ a umístění placené reklamy 
v encyklopedii. 
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RM bere na vědomí  
133. Kontrolu usnesení. Trvá úkol: 44/13/RM. 
134. Žádost paní Jany Gorolové o přidělení bytu v ulici Švermova. 
135. Návrh OZV č. 2/2013, o stanovení veřejně přístupných míst, kde je povoleno provozovat 

sázkové hry, loterie a jiné podobné hry a stanovení podmínek, za kterých je povoleno 
provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. 

 
RM ukládá  

136. Starostovi odeslat OZV č. 2/2013 ke kontrole dozorovému orgánu. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                 Mgr. Radoslava Žáková 
  starosta města                   místostarostka města 

 
 

 


