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Usnesení 
z 69. schůze RM města konané 16.07.2014 

 
 
RM schvaluje 

160. Program schůze s navrženým doplněním. 
161. Seznam žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 01.07.2014 do 

31.12.2014.  
162. Přidělení bytu ve vlastnictví města ve veřejném zájmu paní Nadie Betaški (2+1, 28. října 

941, byt č. 11). 
163. Zveřejnění oznámení č. 14/2014 o prodeji nemovitého majetku města. 
164. Zveřejnění oznámení č. 15/2014 o prodeji nemovitého majetku města. 
165. Pronájem části parcely p. č. 948, orná půda o výměře 311 m2, v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, paní Simoně Bikárové, na dobu určitou 10 let. 
166. Pronájem parcely p. č. 1322, zahrada o výměře 197 m2, v k. ú. Nové Město pod Smrkem 

manželům Buluškovým na dobu určitou 10 let. 
167. Oznámení č. 16/2014 o nájmu nemovitého majetku.  
168. Ukončení nájemní smlouvy mezi městem Nové Město pod Smrkem a Základní školou, Nové 

Město pod Smrkem, příspěvková organizace, ze dne 06.06.2010 dohodou ke dni 
30.06.2014. 

169. Nájemní smlouvu o nájmu objektu, pozemků, dlouhodobého hmotného majetku, 
dlouhodobého drobného hmotného majetku a dlouhodobého drobného nehmotného majetku 
uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem (pronajímatel) a Základní školou, Nové 
Město pod Smrkem, příspěvková organizace (nájemce) s účinností od 01.07.2014. 

170. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu stavby 
č. IV-12-4012849/VB/1 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem (budoucí povinný) 
a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín zastoupenou firmou EMJ, s. r. o., Frýdlant (budoucí 
oprávněný) – zařízení distribuční soustavy – podzemní kabel NN + pilíř PPS na pozemku 
města – p. p. č. 917/1, zahrada a p. p. č. 917/2, ostatní plocha v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem. 

171. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4011495/VB/1 uzavřenou mezi městem Nové 
Město pod Smrkem (budoucí povinný) a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín zastoupenou 
firmou Elektroservis Liberec, s. r. o., Osečná (budoucí oprávněná) – zařízení distribuční 
elektrizační soustavy – úprava v NN na pozemku města – p. p. č. 1874/4, ostatní plocha 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem. 

172. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4010845/PO02 uzavřenou mezi 
městem Nové Město pod Smrkem (budoucí povinný) a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
zastoupenou firmou BIMONT, s. r. o., Liberec (budoucí oprávněný) – zřízení a vymezení 
věcného břemene – osobní služebnosti ke zřízení a provozování distribuční soustavy AES, 
VRIS2 na pozemku města – p. p. č. 382/1, ostatní plocha a 385/1, trvalý travní porost v k. ú. 
Ludvíkov pod Smrkem. 

173. Započtení dluhu firmy Restaurace Nové Město s. r. o., Praha v aktuální výši dle podkladů 
finančního odboru 27.200 Kč. 

174. Ceny energií v dodatcích ke Smlouvám na odběr elektrické energie a plynu od BOHEMIA 
ENERGY entity, s. r. o., Praha na rok 2015 pro odběrná místa města a jeho příspěvkových 
organizací. 

175. Příkazní smlouvu č. 03-14-62 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem (příkazce) 
a ENERGY BENEFIT CENTRE, o. p. s., Praha (příkazník). 

176. Příkazní smlouvu č. 04-14-210 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem (příkazce) 
a ENERGY BENEFIT CENTRE, o. p. s., Praha (příkazník). 

177. Smlouvu o dílo č. 04-14-211 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem (objednatel) 
a ENERGY BENEFIT CENTRE, o. p. s., Praha (zhotovitel). 

178. Smlouvu o nájmu a zabezpečení obsluhy sběrného místa pro sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu uzavřenou mezi KOVOŠROT GROUP CZ, a. s., Praha (pronajímatel) 
a městem Nové Město pod Smrkem (nájemce) s účinností od 01.07.2014. 

179. Dodatek ke smlouvě o nájmu a zabezpečení obsluhy sběrného místa pro sběr 
nebezpečných složek komunálního odpadu uzavřenou mezi KOVOŠROT GROUP CZ, a. s., 
Praha (pronajímatel) a městem Nové Město pod Smrkem (nájemce) s účinností od 
01.07.2014. 
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180. Informační dopis týkající se dalších kroků pro připojení nemovitostí na novou kanalizaci. 
181. Příspěvek ve výši 1.200 Kč pro sdružení Turistický region – Jizerské hory na realizaci knihy 

„Devatero řemesel v říši víly Izeríny“ z kapitoly „Město“. 
 
RM souhlasí  

182. S ukončením nájemní smlouvy č. N 38/2013, mezi městem a nájemcem panem Janem 
Hradcem, dohodou k 30.06.2014.  

183. S tím, aby parcely v katastrálním území Hajniště pod Smrkem, parcela p. č. 406, trvalý travní 
porost o výměře 4 238 m2, parcela p. č. 407, trvalý travní porost o výměře 34 569 m2 

a parcela p. č. 413, trvalý travní porost o výměře 11 129 m2, byly prohlášeny za pozemky 
určené k plnění funkcí lesa. 

184. S umístěním dočasné stavby o rozměru 5x6 m užívané jako letní úschovna kol na pozemku 
p. č. 2055/3 v k. ú. Nové Město pod Smrkem ve vlastnictví města po dobu trvání podnájmu 
pozemku p. č. 2055/3 firmou KOM CR, s. r. o. Praha. 

185. S umístěním dočasné stavby o rozměru 10x10 m užívané jako pochozí pódium na pozemku 
p. č. 2055/3 v k. ú. Nové Město pod Smrkem ve vlastnictví města po dobu trvání podnájmu 
pozemku p. č. 2055/3 firmou KOM CR, s. r. o. 

186. S umístěním celoplošné výsuvné markýzy na pronajatém pozemku p. p. č. 414 nájemcem 
panem Vocelem. 

187. S podáním žádostí o dotace od MMR na akce: „Obnova mostu u p. p. č. 265, 2398 v Hajništi 
a „Obnova mostu u č. p. 112, Nové Město pod Smrkem v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem“. 

188. S úpravou parcely p. č. 1435/1 jako zpevněnou komunikaci, kterou provede pan Ján Lode na 
vlastní náklady. 

 
RM neschvaluje  

189. Žádost o pronájem prostor v domě Švermova 300 (bývalá DPS) žadateli Sboru Jednoty 
bratrské Nové Město pod Smrkem – Nevo Dživipen ze dne 26.05.2014. 

190. Smlouvy č. 01/2014 a č. 02/2014 mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou KOM CR, 
s. r. o., Praha o právu stavebníka provést stavbu. 

 
 
RM bere na vědomí  

191. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 146/13/RM, 118/14/RM. 
192. Inspekční zprávu Čj. ČŠIL-349/14-L a Protokol o kontrole Čj. ČŠIL-350/14-L České školní 

inspekce, Libereckého inspektorátu z kontroly vykonané u PO SVČ „ROROŠ“ ze dne 27.– 
29. května 2014. 

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

 
 


