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Usnesení  
ze 18. schůze RM ze dne 22.08.2007 

 
 
RM schvaluje 

182. Program schůze s navrženými změnami. 
183. Pravidla pro čerpání dotací z rozpočtu města a formulář žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města (doplnění usnesení ze schůze RM č. 16 ze dne 20.06.2007) 
184. Výši odměny ředitelce PO SVČ „ROROŠ“, která bude vyplacena z rozpočtovaných 

mzdových prostředků. 
185. Pronájem pozemku ve vlastnictví města, části parcely p. č. 15 o výměře 456 m2, 

žadateli panu Zdeňkou Němečkovi. 
186. Pronájem pozemku ve vlastnictví města, části parcely p. č. 254 o výměře  142 m2, 

části parcely p. č. 260/1 o výměře 11m2, části parcely p. č. 261 o výměře 462 m2, 
žadatelce paní Paulíně Dančové.  

187. Pronájem pozemků ve vlastnictví města, parcely p. č. 257 o výměře 668 m2,  žadateli 
Sboru dobrovolných hasičů Ludvíkov pod Smrkem. 

188. Pronájem pozemku ve vlastnictví města, části parcely p. č. 2010/1 o výměře 217 m2, 
manželům Slavomírovi a Miloslavě Sukovým. 

189. Pronájem pozemku ve vlastnictví města, části parcely p. č. 2024/1 o výměře 59 m2, 
manželům Helmutovi a Heleně Čeřovským. 

190. Pronájem pozemků ve vlastnictví města, části parcely p. č. 2024/1 o výměře 66 m2, 
žadateli Jiřímu Zatloukalovi. 

191. Zveřejnění oznámení č. 18/2007 o nájmu majetku obce. 
192. Zveřejnění oznámení č. 19/2007 o prodeji nemovitého majetku obce. 
193. Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem na zimní 

období 2007/2008. 
194. Smlouvu o propagaci uzavřenou mezi Městem Nové Město pod Smrkem a společností 

COMPEDIUM, s. r. o. Liberec na propagaci obce v rámci programu TOP 50. 
195. Zveřejnění výzvy na výběrové řízení k podání nabídek na zpracování inženýrské 

a projektové činnosti spojené s dostavbou a rekonstrukcí kanalizační sítě v Novém 
Městě pod Smrkem. 

196. Program 7. veřejného zasedání ZM. 
197. Připojení města Nové Město pod Smrkem  ke Smlouvě měst a obcí proti daňové 

diskriminaci. 
 
RM neschvaluje  

198. Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce objektu v ulici Myslbekova č. p. 
830. 

 
RM bere na vědomí 

199. Kontrolu usnesení. 
Trvají úkoly: 
39/06/RM: termín: 30.09.2007 
82/07/RM 
100/07/RM: termín: 15.10.2007 a do konce roku 2007  
181/07/RM: termín: do konce září 2007   

200. Závěrečnou zprávu ředitelky PO SVČ „ROROŠ“ za rok 2006. 
201. Zájem PO SVČ „ROROŠ“ o provozování víceúčelového sálu v Dělnickém domě. 
202. Žádost pana Pavla Kučery o změnu ÚP města Nové Město pod Smrkem u parcely p. č. 

325 v k. ú. Hajniště a nedoporučuje její zapracování do změny ÚP, neboť výstavba 
víceúčelové stavby to nevyžaduje. 
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203. Žádost manželů Beranových o změnu ÚP města Nové Město pod Smrkem u parcely  
p. č. 541 v k. ú. Nové Město pod Smrkem s tím, že situace bude řešena při zadání 
změny ÚP, případně zadání nového ÚP města Nové město pod Smrkem. 

204. Žádost rodin Čapkových a Navrátilových o změnu ÚP města Nové Město pod 
Smrkem u parcely p. č. 948 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem a u parcely p. č. 2421 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem s tím, že situace bude řešena při zadání změny ÚP, 
případně zadání nového ÚP města Nové Město pod Smrkem. 

205. Žádost pana Mgr. Romana Zimy o změnu ÚP města Nové Město pod Smrkem 
u parcely p. č. 1583/2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem s tím, že situace bude řešena 
při zadání změny ÚP, případně zadání nového ÚP města Nové Město pod Smrkem. 
Rada města doporučuje žádost pana Mgr. Romana Zimy o změnu ÚP zapracovat do 
ÚP města Nové Město pod Smrkem. 

206. Žádost pana Michala Ďudi o povolení provedení úprav na byt v domě č. p. 501 
v Jindřichovické ulici s tím, že se žádostí bude RM znovu zabývat po předložení 
odborníkem zpracované projektové dokumentace k rekonstrukci podkrovních prostor. 

207. Nabídku partnerské spolupráce v rámci Operačního programu transhraniční 
spolupráce s Polským městem Gromadka s tím, že již město Nové Město pod Smrkem 
nebude uzavírat další partnerský vztah.  

208. Žádost občanů zastoupených paní Irenou Kaplovou o vyjádření k požární nádrži 
v Revoluční ulici s tím, že RM po schválení příslušných orgánů souhlasí se zasypáním 
nevyužité požární nádrže v Revoluční ulici.  

 
RM ukládá  

209. Odboru správy majetku připravit ve spolupráci s ředitelkou PO SVČ „ROROŠ“ paní 
Mgr. Svobodovou  nájemní smlouvu na provozování víceúčelového sálu v Dělnickém 
domě. 

 
 

RM pověřuje  
210. Starostu města pana Ing. Pavla Smutného sepsáním smluv na provádění zimní 

údržby s příslušnými organizacemi ve smyslu Operačního plánu zimní údržby na 
zimní období 2007/2008. 

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

 
 
 


