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Usnesení 

z 60. schůze RM města konané 29.01.2014 
 
RM schvaluje 

13. Program schůze s navrženým doplněním. 
14. Dodatek nájemní smlouvy č. N 05/2009 na pronájem části parcely p. č. 1713/1, orná půda 

o výměře 778 m2, v k. ú. Nové Město pod Smrkem, Ing. Miroslavu Kratochvílovi. 
15. Dodatek nájemní smlouvy č. N 21/2011 na pronájem parcel, části parcely p. č. 1774/1, trvalý 

travní porost o výměře 4 000 m2 a části parcely p. č. 1775/1, ostatní plocha o výměře 
11 000 m2, v k. ú. Nové Město pod Smrkem, panu Miroslavu Dorberovi. 

16. Dodatek nájemní smlouvy č. N 07/2013 na pronájem parcel, parcely p. č. 1775/10, zahrada 
o výměře 575 m2, parcely p. č. 1774/1, trvalý travní porost o výměře 380 m2 a parcely 
p. č. 1775/1, ostatní plocha o výměře 640 m2, v k. ú. Nové Město pod Smrkem, panu Milanu 
Lošťákovi. 

17. Smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti stezky, průhonu a cesty uzavřené mezi městem 
Nové Město pod Smrkem (povinný) a firmou STV GROUP, a. s., Praha (oprávněný). Výše 
jednorázové úplaty činní 10.000 Kč vč. DPH. 

18. Vzor Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů města s navrženou úpravou. 
19. Smlouvu o zajištění právních služeb a poskytování právní pomoci mezi městem Nové Město 

pod Smrkem a JUDr. Jan Vodička, Advokátní kancelář, Liberec s účinností od 01.02.2014. 
20. Smlouvu o možnosti provést stavbu a cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) 

uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a Krajskou správou silnic Libereckého 
kraje, příspěvková organizace, Liberec. 

21. Vyčlenění prostředků z kapitoly „Opravy a investice“ a „Kultura“ na spolufinancování 
realizace projektu „Ozvěny historie – společná propagace a rozvoj pohraničí“ ve výši do 
100.000 Kč. 

22. Zhotovení reportáže z projektu „Dva v jednom městě“ firmou Ústecká TV.  
 
RM souhlasí 

23. S uzavřením Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti – strpění stavby mostu mezi městem 
Nové Město pod Smrkem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková 
organizace, Liberec za úplatu ve výši 2.500 Kč bez DPH. 

 
RM nedoporučuje 

24. Odkup parcel p. č. 1479/2 a parcel p. č. 1480/2 z vlastnictví Mgr. Jana Hrudky. 
 
RM bere na vědomí  

25. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 146/13/RM, 12/14/RM. 
 
RM ukládá  

26. Místostarostce připravit návrh smlouvy, která upravuje podmínky užívání majetku města 
Sbory dobrovolných hasičů. 

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

 
 

 


