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Usnesení 
ze 73. schůze RM města konané 08.10.2014 

 
 
RM schvaluje 

228. Program schůze s navrženým doplněním a úpravami. 
229. Zveřejnění oznámení č. 25/2014 o prodeji nemovitého majetku města. 
230. Zveřejnění oznámení č. 24/2014 o nájmu nemovitého majetku města. 
231. Zveřejnění oznámení č. 26/2014 o nájmu nemovitého majetku města. 
232. Pronájem části parcely p. č. 905/3, zahrada o výměře 210 m2, v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, panu Petru Bohatému, na dobu určitou 10 let. 
233. Pronájem parcely p. č. 2227, trvalý travní porost o výměře 2 222 m2, v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, panu Jakubu Buluškovi, na dobu určitou 10 let. 
234. Změny rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem předložených k 30.09.2014. 
235. Nabídku na vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení díla 

a autorský dozor projektanta na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Mánesova 
952“ firmy Desing 4 – projekty staveb, s. r. o., Liberec. 

236. Nabídku na zpracování inženýrsko–projekční práce na akci „Obnova mostu M-01 Nové 
Město pod Smrkem“ od Ing. Naděždy Hájkové; KH Mosty, Česká Lípa. 

237. Příspěvek pro Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí 
na vydání brožur (Rapická hora, Novoměstské cínové doly, Prameny kyselky/radioaktivní 
prameny, Putování po Lomnici/průmyslové objekty, Podstávkové domy, Průmyslové objekty) 
ve výši 18.360 Kč z kapitoly „Město“. 

238. Možnost použití znaku města pro Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města 
pod Smrkem a okolí při vydání brožur (Rapická hora, Novoměstské cínové doly, Prameny 
kyselky/radioaktivní prameny, Putování po Lomnici/průmyslové objekty, Podstávkové domy, 
Průmyslové objekty). 

239. Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy č. 200301 uzavřenou mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a Internethome, s. r. o., Praha. 

240. Nájemní smlouvu na pronájem části objektu Ludvíkovská 34, 35 za účelem umístění, 
instalace a provozování zařízení pro datové přenosy a bezdrátové připojení koncových 
účastníků především k síti Internet uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem 
a Internethome, s. r. o., Praha. 

241. Nájemní smlouvu na pronájem části objektu Frýdlantská 59 za účelem umístění, instalace 
a provozování zařízení pro datové přenosy a bezdrátové připojení koncových účastníků 
především k síti Internet uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a Internethome, 
s. r. o., Praha. 

242. Nájemní smlouvu na pronájem části objektu 28. října 938, 940, 941 za účelem umístění, 
instalace a provozování zařízení pro datové přenosy a bezdrátové připojení koncových 
účastníků především k síti Internet uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem 
a Internethome, s. r. o., Praha. 

243. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Jindřichovická 145 uzavřenou mezi 
městem Nové Město pod Smrkem a panem Lukášem Richterem, Praha. 

244. Započtení dluhu firmy Restaurace Nové Město s. r. o., Praha v aktuální výši dle podkladů 
finančního odboru 82.896 Kč. 

245. Výjimku z OZV č. 1/2013 čl. 4 odst. 4 k provedení ohňostroje na náměstí dne 18.10.2014 ve 
22:00 hodin v max. délce 15 minut žadateli panu Petru Farskému. 

246. Příkazní smlouvu uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou Meliprojekt, 
Zdeněk Melichar, Hejnice na provádění Technického dozoru investora na akci „Snížení 
energetické náročnosti objektu ZŠ Tylova 694 – školní tělocvična“.   

 
RM neschvaluje  

247. Přidělení dvou bytů v bytovém domě Myslbekova 3 žadatelce paní Jitce Samantě Lálikové. 
248. Přidělení bytu v bytovém domě Dělnická 329 žadatelce paní Vieře Bartelové. 

 
RM souhlasí  

249. S ukončením nájemní smlouvy č. N 37/2013, mezi městem a nájemcem paní Gabrielou 
Rýdlovou, dohodou k 30.09.2014. 
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250. S podáním žádosti o dotaci na terénního pracovníka z Dotačního programu „Podpora terénní 
práce“ vyhlašované Úřadem vlády ČR. 

251. U PO ZŠ s použitím investičního fondu ve výši 9.500 Kč.  
252. U PO SRC s použitím investičního fondu ve výši 130.000 Kč. 
253. U PO MŠ s investicí nad 40.000 Kč, s převodem finančních prostředků ve výši 120.000 Kč 

z Rezervního fondu do Investičního fondu a s jeho použitím. 
 
 
RM bere na vědomí  

254. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 146/13/RM, 209/14/RM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 


