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Usnesení 
z 65. schůze RM města konané 09.04.2014 

 
RM schvaluje 

83. Program schůze. 
84. Závazné ukazatele PO zřízených městem k rozpočtům na rok 2014 – nevyčerpané finanční 

prostředky na energie a mzdy (poskytnuté městem) budou vráceny na účet zřizovatele. 
85. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420000426 

uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou EKO-KOM, a. s., Praha. 
86. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OS201420000426 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou EKO-KOM, a. s., Praha. 
87. Změnu užívání I. nadzemního podlaží objektu č. p. 950 – klubovny AFK na fotbalovém hřišti 

na klubovnu s prodejem rychlého občerstvení a prodejem nápojů. 
88. Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu stavby č. IP-12-

4004681/VB/1 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem (budoucí povinný) 
a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín zastoupené firmou EMJ, s. r. o., Frýdlant (budoucí 
oprávněný) – zařízení distribuční soustavy – podzemní kabel NN na pozemku města – p. p. 
č. 2176/1, ostatní plocha v k. ú. Nové Město pod Smrkem za podmínky že nebude narušena 
vrchní konstrukce vozovky. 

89. Termín zasedání ZM č. 20, které se bude konat dne 23.04.2014. 
90. Příspěvek ve výši 2.100 Kč pro sdružení Linka bezpečí z kapitoly „Sociální služby“.  
91. Zapůjčení útulny rozhledny na Smrku Klubu Českých turistů Nové Město pod Smrkem na 

dny 6. – 7. června 2014 k zajištění turistické akce 41. ročníku Výstupu na Smrk s tím, že 
bude týden před akcí útulna o tomto omezení označena písemnou informací. 

92. Příspěvek z rozpočtu města, kapitoly „Kultura“, SDH Ludvíkov na akci „Pálení vatry a stavění 
máje s průvodem masek“ ve výši 2.250 Kč, SDH Nové Město pod Smrkem na akci „Pálení 
čarodějnic“ ve výši 8.000 Kč, podporu o. s. Fryyfest úhradou části kulturního programu při 
akci „Fryyfest 2014“ ve výši 150.000 Kč a podporu sdružení Matadeus úhradou části 
kulturního programu při akci „Jarmark“ do výše 25.000 Kč. 

 
RM souhlasí  

93. S umístěním 3 ks chatek o rozměrech 6x3 metry na parcele č. 2073 ve vlastnictví města, 
která je v nájmu Sportovního a relaxačního centra, příspěvkové organizace města Nové 
Město pod Smrkem. 

94. S předurčením JSDH Nové Město pod Smrkem pro plnění závěsných vaků pod vrtulníkem. 
 
RM projednala  

95. Vyhlášení volných dnů ředitelkou PO ZŠ na 02.05.2014 a 09.05.2014.       
 
RM bere na vědomí  

96. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 146/13/RM, 12/14/RM a 26/14/RM. 
 

RM pověřuje  
97. Starostu přípravou programu na zasedání ZM č. 20.  

 

RM ukládá  
98. Starostovi zajistit výpočet nákladů a úspor spotřeby elektrické energie jako podklad pro další 

jednání o možném uzavření smlouvy na přenesenou správu energetiky města do Energie 
pod kontrolou, o. p. s. 

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


