
RM 58 Stránka 1 z 1 18.12.2013 
 

Usnesení 
z 58. schůze RM města konané 18.12.2013 

 
RM schvaluje 

316. Program schůze s navrženým doplněním. 
317. Přidělení bytu přidělovaného mimo Seznam žadatelů o byt, Frýdlantská 59 (byt č. 14) 

žadatelce Lucii Veselé. 
318. Účtování nákladů na otop společných prostor v DPS na bytovou správu od roku 2013. 
319. Zveřejnění oznámení č. 32/2013 o prodeji nemovitého majetku města. 
320. Zveřejnění oznámení č. 33/2013 o směně nemovitého majetku města. 
321. Dohody o vypořádání náhrady za honební pozemky přičleněné do vlastní honitby Lesů 

České republiky, s. p. číslo 02/249006/P a 02/249007/P uzavřené mezi městem Nové Město 
pod Smrkem (vlastník přičleněných pozemků) a Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové 
(vlastník honitby). 

322. Sestavení účtu 042 beze změny. 
323. Návrhy změn rozpočtů příspěvkových organizací 2013 s vypuštěním navrženého odvodu 

městu u PO ZŠ. 
324. Rozpočtové opatření č. 54 – navýšení příjmů a výdajů o 60.000 Kč PO SRC a rozpočtové 

opatření č. 55 – navýšení příjmů a výdajů o 3.661 Kč PO ZŠ. 
325. Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě platné od 01.11.2004, uzavřené mezi městem Nové Město 

pod Smrkem a společností STV GROUP, a. s., Praha o prodloužení nájemní smlouvy do 
31.12.2020. 

326. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. N 05/2011 uzavřené mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a Singltrek pod Smrkem, o. p. s., s tím, že roční nájemné se zvyšuje na 45.000 Kč. 

327. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě platné od 01.04.2011 uzavřené mezi městem Nové Město 
pod Smrkem a EKS Factoring, a. s, Praha – změna nájemce NP restaurace v Dělnickém 
domě, Jindřichovická 316 z EKS Factoring, a. s., Praha zastoupené Petrem Vocelem na 
RESTAURACE NOVÉ MĚSTO, s. r. o., Praha zastoupené Adamem Vocelem. 

328. Dodatek č. 5 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. 

329. Nabídku firmy PIP, s. r. o, Hradec Králové o umístění reklamy města v brožuře „Města 
a obce Libereckého kraje“. 

330. Přidělení peněžitého daru k významnému životnímu jubileu Mgr. Radoslavě Žákové. 
RM ruší  

331. Usnesení 296/13/RM  
332. Usnesení 227/13/RM. 

RM souhlasí  
333. S ukončením nájemní smlouvy č. N 25/2008, mezi městem a nájemcem paní Irenou 

Kaplovou, dohodou k 31.12.2013. 
334. S předloženými doklady Inventarizační zápis hlavní inventarizační komise a Souhrnný 

inventarizační zápis za rok 2013. 
335. S předloženými návrhy na vyřazení majetku města mimo návrhu na vyřazení majetku PO 

SVČ „ROROŠ“. 
RM neschvaluje  

336. PO MŠ změnu dotace z rozpočtu města z akce „Maškarní karneval“ na zájezd dětí na 
„Filmové představení v Liberci“. 

RM stanovuje 
337. Že od 1. ledna 2014 se vede účetní evidence příspěvkových organizací zřízených městem 

Nové Město pod Smrkem v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
v plném rozsahu. 

RM bere na vědomí  
338. Kontrolu usnesení. Trvá úkol: 146/13/RM. 

RM ukládá  
339. Starostovi zařadit na následnou schůzi RM bod programu „Sběrný dvůr“. 

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


