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Usnesení 

z 54. schůze RM města konané 09.10.2013 
 
 
 
RM schvaluje 

261. Program schůze s navrženým doplněním. 
262. Zveřejnění oznámení č. 29/2013 o prodeji nemovitého majetku města. 
263. Pronájem části parcely p. č. 262, trvalý travní porost o výměře 519 m2, v k. ú. Nové Město 

pod Smrkem, manželům Stanislavu a Anežce Potůčkovým, na dobu určitou 10 let. 
264. Pronájem části parcely p. č. 1359/1, zahrada o výměře 250 m2, v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, panu Arnoštu Kolomazníčkovi, po dobu nájmu bytu v domě čp. 435. 
265. Žádost pana Pavla Hübschera o umístění vitríny s nabídkou realit na stěnu domu 

Jindřichovická 145 pod navigační plachtu „Singltrek pod Smrkem“ o rozměru 1 x 1 m za 
nájemné ve výši 1.000 Kč/rok bez DPH a provedení malby této stěny do výšky 180 m po 
celé její šíři. 

266. Výši odměny ředitelce PO MŠ, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, která bude 
vyplacena z finančních prostředků získaných z Rozvojového programu na podporu škol, 
které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním za rok 
2013. 

267. Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem 
(oprávněný) a České dráhy, a. s., Praha (povinný). 

268. Výsledek Jednacího řízení bez uveřejnění a zadání veřejné zakázky na stavební práce 
(dodatečné stavební práce související s akcí „Dostavba kanalizační sítě Nové Město pod 
Smrkem“) firmě STRABAG, a. s., Praha s celkovým dopadem na cenu díla v hodnotě 
826.902,23 Kč. 

269. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Dostavba kanalizační sítě Nové Město pod 
Smrkem“ č. CH/295/11 uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou 
STRABAG, a. s., Praha, v němž bude uvedeno navýšení ceny díla o 826.902,23 Kč vzniklé 
na základě výsledku Jednacího řízení bez uveřejnění. 

270. Smlouvu o dílo č. CH/287/13 „Oprava místní komunikace ul. Jizerská – Nové Město pod 
Smrkem“ v celkové výši 929.685,52 Kč bez DPH, Smlouvu o dílo č. CH/286/13 „Odvodnění 
povrchů ulic Zahradní a Růžová – Nové Město pod Smrkem“ v celkové výši 751.439,65 Kč 
bez DPH a Smlouvu o dílo č. CH/287/13 „Oprava povrchů komunikace v ulicích Pod Lesem 
a Hajniště – Nové Město pod Smrkem“ v celkové výši 406.262,50 Kč bez DPH uzavřené 
mezi městem a firmou STRABAG, a. s., Praha. 

271. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 70/2013 – 2889 uzavřený mezi městem a firmou Výstavba 
sítí Kolín, a. s., Polepy, v němž bude uvedeno navýšení ceny díla o 34.391 Kč bez DPH. 

272. PO SVČ „ROROŠ“ použití Rezervního fondu ve výši 50.000 Kč na ostatní osobní náklady. 
 
RM souhlasí  

273. S prodejem ocelohliníkového přístřešku s plechovou střechou o rozměrech 10 x 42 x 5 m, 
který se nachází v bývalých kasárnách v Hajništi, společnosti AICO, s. r. o., IČ 22799834, za 
smluvní cenu 20.000 Kč vč. DPH. 

274. S uveřejněním nabídky o. p. s. Energie pod kontrolou „Pro firmy a domácnosti“ na webových 
stránkách města a v Novoměstských novinách. 

 
RM neschvaluje  

275. Nabídku o. p. s. Energie pod kontrolou městu. 
 
RM doporučuje  

276. Zveřejnění oznámení o prodeji nemovitého majetku města. 
 
RM projednala  

277. dopis paní Aleny Losové, dipl. um., členky rady kraje pro resort školství, mládeže 
a zaměstnanosti týkající se Základní školy Textilanská, Nové Město pod Smrkem a souhlasí 
s tím, že dle § 181, odst. 1, školského zákona je kraj mimo jiné povinen zajistit podmínky pro 
uskutečňování vzdělávání dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a za 
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tímto účelem kraj zřizuje a zrušuje základní školy pro děti a žáky se zdravotním postižením. 
RM nesouhlasí s převodem zřizovatelských kompetencí na město Nové Město pod Smrkem. 

 
RM bere na vědomí  

278. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 146/13/RM, 214/13/RM. 
279. Oznámení pana Libora Smoly o ukončení činnosti na údržbě veřejného osvětlení a rozhlasu 

ke dni 30.11.2013. 
280. Dopis pana Karla Nádeníka. 

RM ukládá 
281. Starostovi jako členovi Správní rady Singltrek pod Smrkem o. p. s. a panu Lukáši 

Novotnému jako řediteli Singltrek pod Smrkem o. p. s., aby zajistili nápravu dle zjištění 
kontroly Dozorčí rady ze dne 13.09.2013. 

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


