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Usnesení 
z 66. schůze RM města konané 07.05.2014 

 
 
Dne 03.09.2014 RM rozhodla o zveřejnění této části zápisu: 
 

RM projednala návrh paní místostarostky na změnu položky na kapitole „Opravy a investice“.  
Paní místostarostka uvedla, že v prioritních akcích byla akce na obrubníky v Ludvíkovské ulici 
(600.000 Kč). Tuto akci se nepodařilo z časových a technických důvodů uskutečnit ve spojení 
s dokončením opravy komunikace v Ludvíkovské ulici po kanalizaci. Město pracuje na žádosti 
o dotaci, týkající se oprav chodníků, v rámci které je i oprava chodníku v Ludvíkovské ulici. 
Paní místostarostka řekla, že řešila s firmou Strabag, jak provést opravu silnice ke Kyselce. Dle 
názoru firmy se takovéto množství výtluků nedá opravit tak, aby to vydrželo rozumnou dobu. Proto 
bylo firmou navrženo udělat nový asfaltový povrch ve výšce 6 cm. Paní místostarostka navrhla, že 
vzhledem k tomu, že silnice je hodně frekventovaná jak místními občany, tak návštěvníky singltreku, 
aby finanční prostředky, které měly být na obrubníky v Ludvíkovské ulici, byly použity na opravu silnice 
ke Kyselce. Byly by strženy krajnice, komunikace by byla vyčištěna, provedena vyrovnávka 
a v souvislé vrstvě by byl položen asfaltový povrch ve výšce 6 cm. Pak by měla silnice nějakou 
životnost. Cena by byla 561.105 Kč vč. DPH.  V loňském roce byly provedeny opravy za 55.000 Kč, 
které nevydržely ani rok. 
Pan Pelant se dotázal, zda je v plánu stále oprava ulice Revoluční. Paní místostarostka řekla, že je 
v prioritách, ale zatím není projektantem zpracován projekt. Tam není možné pouze položit povrch, 
nejednalo by se o opravu. Kdyby to šlo, tak by byla opravena v rámci dostavby kanalizace stejně jako 
Tovární, Bělohorská a další. Musí být udělána kompletně vč. podloží, chodníku atd. Bude to nová 
stavba – projekt, stavební řízení, výběrové řízení atd. Nelze zatím určit termín, a zda jsou připravené 
finanční prostředky v dostatečné výši. U komunikace ke Kyselce se jedná pouze o povrchovou úpravu. 
 
RM po projednání navrhla přesunout finanční prostředky na kapitole „Opravy a investice“ z položky 
„Chodník Ludvíkovská ulice – obrubníky spodní část“ na akci „Oprava komunikace ke Kyselce“. 
 
Usnesení: RM schvaluje přesun finančních prostředků na kapitole „Opravy a investice“ 
z položky „Chodník Ludvíkovská ulice – obrubníky spodní část“ na akci „Oprava komunikace 
ke Kyselce“. 
 

Hlasování: 4 – 0 – 1     
Usnesení bylo přijato. 

 
RM schvaluje 

99. Program schůze. 
100. Přidělení bytu přidělovaný mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města Vaňkova 225 

(byt č. 1, 1+1) žadatelce Jarmile Fillové. 
101. Zveřejnění oznámení č. 06/2014 o nájmu nemovitého majetku města. 
102. Zveřejnění oznámení č. 07/2014 o prodeji nemovitého majetku města. 
103. Pronájem parcely p. č. 2154, trvalý travní porost o výměře 487 m2, v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, paní Heleně Zelenkové, na dobu určitou 10 let. 
104. Pronájem parcely p. č. 299/1, trvalý travní porost o výměře 19 210 m2, v k. ú. Hajniště pod 

Smrkem, panu Miloši Novákovi, na dobu určitou 10 let. 
105. Pronájem části parcely p. č. 962, zahrada o výměře 534 m2, v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, paní Janě Gorolové, na dobu určitou 10 let. 
106. Pronájem parcel, parcely p. č. 282, trvalý travní porost o výměře 5 272 m2, parcely p. č. 284, 

trvalý travní porost o výměře 2 941 m2, parcely p. č. 285/1, trvalý travní porost o výměře 16 
679 m2 a parcely p. č. 488/1, ostatní plocha o výměře 30 962 m2, v k. ú. Hajniště pod 
Smrkem, panu Miroslavu Dorberovi, na dobu určitou 10 let. 

107. Přidělení dotací z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“, v celkové výši 138.670 Kč jednotlivým 
žadatelům v procentních výších a maximálních hodnotách dotace dle přiložené tabulky.  

108. Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Nové Město pod Smrkem a Sdružením hasičů 
Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Ludvíkov a mezi městem Nové Město 
pod Smrkem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Nové 
Město pod Smrkem. 
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109. Příspěvek z rozpočtu města kapitoly „Sociální služby“ pro Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje, o. s. ve výši 5.000 Kč.  

110. Příspěvek z rozpočtu města kapitoly „Sociální služby“ pro Most k naději, o. s. ve výši 
5.000 Kč.  

111. Dle čl. VII. nájemní smlouvy ze dne 28.03.2011 s platností od 01.04.2011, uzavřené s firmou 
EKS Factoring, s. r. o., Praha částku pro umořování investic do stavební části nebytového 
prostoru, provedených nájemcem na vlastní náklad, formou zápočtu proti nájemnému ve 
výši 923.390 Kč. 

112. Přesun finančních prostředků na kapitole „Opravy a investice“ z položky „Chodník 
Ludvíkovská ulice – obrubníky spodní část“ na akci „Oprava komunikace ke Kyselce“. 

RM neschvaluje  
113. Přidělení bytu v domě Myslbekova 3 nebo Dělnická 329 žadatelce Vieře Bartelové. 
114. Zveřejnění parcely p. č. 2227 – trvalý travní porost o výměře 2222 m2, parcely p. č. 317 – 

zahrada o výměře 286 m2 a parcely p. č. 2280 – trvalý travní porost o výměře 1056 m2 
k prodeji. 

RM souhlasí  
115. S umístěním dřevěného altánu na školní zahradě v Jindřichovické ulici na p. p. č. 319/1.  

RM bere na vědomí  
116. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 146/13/RM. 
117. Pořízení nového užitkového auta pro potřeby bytové správy z důvodu stáří a očekávaných 

oprav stávajícího automobilu. 
RM ukládá  

118. Vedoucí oddělení bytové správy připravit pro jednání zastupitelstva města pohledávky 
bytové správy k odpisu.  

119. Starostovi pozvat pana Jiráka na schůzi RM za účelem projednání možného prodeje  
budovy občanské vybavenosti bez čp./če. na parcele p. č. 2069 o výměře 13 m2 (pokladna 
na koupališti), a parcely p. č. 2069, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 (pozemek 
pod pokladnou). 

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


