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Usnesení 
z 63. schůze RM města konané 05.03.2014 

 
RM schvaluje 

39. Program schůze s navrženým doplněním. 
40. Zveřejnění oznámení č. 03/2014 o prodeji nemovitého majetku města. 
41. Záměr podání určovací žaloby na vlastnictví lesních pozemků nyní ve vlastnictví Vojenských 

lesů a statků, s. p. – část parcely p. č. 688/1 o výměře cca 64 836 m2, parcelu p. č. 708/1 o 
výměře 3 118 m2, část parcely p. č. 715/1 o výměře cca139 404 m2, parcelu p. č. 718 o 
výměře 3 426 m2, část parcely p. č. 720/1, o výměře cca 1 953 m2, parcelu p. č. 853 o 
výměře 2 791 m2, parcelu p. č. 914/1 o výměře 43 941 m2, parcelu p. č. 1042 o výměře 232 
m2 v k. ú Ludvíkov pod Smrkem. 

42. Nabídku na komplexní zajištění služeb spojených s podáním žádosti o dotaci z Operačního 
programu životního prostředí na akci „Zateplení objektu MŠ Mánesova 952“ od firmy Energy 
Benefit Centre, a. s., Praha.  

43. Nabídku na komplexní zajištění služeb spojených s podáním žádosti o dotaci z Operačního 
programu životního prostředí na akci „Zateplení objektu tělocvičny a ubytovny u ZŠ Tylova 
694“ od firmy Energy Benefit Centre, a. s., Praha.  

44. Nabídku služeb Ing. Lukáše Hrádka, Investorsko-inženýrská činnost ve stavebnictví týkající 
se poskytování příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Nové Město pod 
Smrkem, chodník Frýdlantská“. 

45. Nabídku služeb Ing. Lukáše Hrádka, Investorsko-inženýrská činnost ve stavebnictví týkající 
se poskytování příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Nové Město pod 
Smrkem, chodník Ludvíkovská“. 

46. Nabídku služeb Ing. Lukáše Hrádka, Investorsko-inženýrská činnost ve stavebnictví týkající 
se poskytování příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Nové Město pod 
Smrkem, chodník Celní“. 

47. Vyhlášení poptávkového řízení na zpracování dokumentace návrhu Územního plánu Nové 
Město pod Smrkem. 

48. Dohodu o odstoupení od Mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a EUROP, a. s., Liberec pro výkon územně plánovací činnosti a poskytování 
souvisejících odborných služeb při pořízení Územního plánu Nové Město pod Smrkem. 

49. Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě platné od 01.03.2008 na nájem nebytových prostor 
Vaňkova 225 (lékárna), Nové Město pod Smrkem uzavřený mezi městem Město Nové Město 
pod Smrkem a Sanovia, a. s., Ostrava – Radvanice. 

50. Přijetí finančního daru pro Sportovní a relaxační centrum, Nové Město pod Smrkem, okres 
Liberec, příspěvková organizace, od firmy CiS SYSTEMS, s. r. o., Nové Město pod Smrkem 
ve výši 5.000 Kč za účelem nákupu sady florbalových mantinelů. 

51. PO SRC investici nad 40.000 Kč na pořízení mantinelů pro florbalové hřiště. 
52. Výše osobního příplatku ředitelům PO SRC, PO MŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO ZUŠ 

s platností od 01.03.2014. 
53. Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu stavby č. IV-12-

4012675/VB/1 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem (budoucí povinný) 
a firmou EMJ, s. r. o., Frýdlant (budoucí oprávněný) – zařízení distribuční soustavy – 
podzemní kabel NN + pilíř PPS + PPS na budově a pozemcích města – p. p. č. 664/1, 
ostatní plocha a budově č. p. 315 postavené na p. p. č. 104, zastavěná ploch a nádvoří 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem. 

54. Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 19.09.2013 o ukončení smlouvy o provedení zimní údržby 
uzavřený mezi městem Nové Město pod Smrkem a panem Jaroslavem Stehnem s účinností 
od 05.03.2014.  

 
RM neschvaluje  

55. Nabídku Vydavatelství IPR, s. r. o., Praha o propagaci Nového Města pod Smrkem 
v průvodci Kam v Praze/Křížem krážem ČR. 

56. Nabídku WYDAWNICTVO FAMILY CUP Sp. Z. o. o., Skawina, Polsko na webovou 
prezentaci města Nové Město pod Smrkem na stránkách www.czechy-latem.pl. 

57. Nabídku vydavatelství COMPEDIUM, s. r. o., Liberec na zajištění propagace města v rámci 
programu TOP 50. 
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RM souhlasí  
58. S ukončením nájemní smlouvy č. N 30/2013, mezi městem a nájemcem panem Leošem 

Hradcem, dohodou k 31.03.2014. 
59. S ukončením nájemní smlouvy č. N 01/2012, mezi městem a nájemcem panem Karlem 

Hofírkem, dohodou k 31.03.2014. 
60. S ukončením nájemní smlouvy č. N 14/2011, mezi městem a nájemcem panem Stanislavem 

Gorolem, dohodou k 31.03.2014. 
 
RM doporučuje  

61. ZM ke schválení návrh smluvních cen pozemků pro rok 2014, které budou předkládány ke 
schválení zastupitelstvu města při prodeji, koupi a směně pozemků z vlastnictví a do 
vlastnictví města. 

 
RM bere na vědomí  

62. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 146/13/RM, 12/14/RM, 26/14/RM. 
63. Informaci o stavu drobných sakrálních památek. 

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

 
 


