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Usnesení  
z 50. schůze RM konané dne 13.05.2009 

 
RM schvaluje 

96. Program schůze s navrženými změnami. 
97. Pronájem části parcely p. č. 155, ostatní plocha o výměře 400 m2 žadateli Alanu 

Lázničkovi. 
98. Zveřejnění oznámení č. 09/2009 o nájmu majetku obce s doplněním parcely p. č. 962, 

zahrada o výměře 1697 m2. 
99. Zveřejnění oznámení č. 10/2009 o prodeji nemovitého majetku obce. 
100. Smlouvu o výpůjčce nemovitostí č. VN/2785/ULB/2009 uzavřenou mezi Českou 

republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Nové 
Město pod Smrkem. 

101. Cenu za ubytování v ubytovně v Lesní ulici č. p 654 ve výši 2.310 Kč včetně DPH. 
102. Příspěvek z rozpočtu města, Farnímu sboru evangelické církve ve výši 25.000 Kč na 

opravu věže kostela, z kapitoly „Opravy a investice“. 
103. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních 

holubů na akce „Závodní sezóna 09, výroční schůze, besedy s dětmi, vypouštění 
holubů, propagace holubářství“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 4.000 Kč. 

104. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Sdružení občanů německé národnosti na akce 
„Výroční schůze, den matek, setkání, vystoupení dechového orchestru Berlín, 
vystoupení mužského pěveckého souboru, Veselost, vánoční posezení“ ve výši 50 % 
skutečných nákladů, max. 7.000 Kč.  

105. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Základní uměleckou školu na akce „Zpívání pod 
Smrkem“ ve výši 60 % skutečných nákladů, max. 4.800 Kč, „Májový koncert“ ve výši 
50 % skutečných nákladů, max. 350 Kč, „Vánoční koncert“ ve výši 50 % skutečných 
nákladů, max. 300 Kč, „Famiredo“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 750 Kč, 
„Výtvarná soutěž“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 500 Kč, „Pěvecké 
přehlídky, koncerty, soutěže“ ve výši 60 % skutečných nákladů, max. 6.000 Kč. 

106. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Senior klub na akce „Vzdělávací večery 
a přednášky, výlety po ČR“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 15.000 Kč. 

107. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Mateřskou školu na akce „Taneční zábava“ ve 
výši 40 % skutečných nákladů, max. 4.000 Kč, „Pohádkový les“ ve výši 50 % 
skutečných nákladů, max. 3.000 Kč, „Výlet do Polska“ ve výši 40 % skutečných 
nákladů, max. 2.500 Kč, „Festival Kytička“ ve výši 40 % skutečných nákladů, max. 
3.000 Kč, „Střevlík – ekologie“ ve výši 70 % skutečných nákladů, max. 3.000 Kč. 

108. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Sbor dobrovolných hasičů Nové Město pod 
Smrkem na akce „Okrsková soutěž mládeže“ ve výši 70 % skutečných nákladů, max. 
5.000 Kč, „Noční útok“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 5.000 Kč, „Branný 
závod všestrannosti mládeže“ ve výši 70 %, max. 8.000 Kč.  

109. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Sbor dobrovolných hasičů Ludvíkov pod 
Smrkem na akci „Hasičský ples“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 4.000 Kč. 

110. Přidělení dotace z rozpočtu města pro SVČ „ROROŠ“ na akce „Velikonoce v DDM 
a basketbal“ ve výši 70 % skutečných nákladů, max. 5.000 Kč, „Včelařský tábor“ ve 
výši 20 % skutečných nákladů, max. 2.500 Kč. 

111. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Horolezecký klub na akce „Horolezecký ples“ 
ve výši 30 % skutečných nákladů, max. 4.000 Kč, „Novoměstský sršáň“ ve výši 50 % 
skutečných nákladů, max. 3.000 Kč. 

112. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v ulici Vaňkova 226 – ordinace 
praktického lékaře s pronajímatelkou MUDr. Erikou Vackovou s platností od 
01.06.2009. 

113. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
4005870/01 uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a. s. a městem Nové Město pod 
Smrkem. 
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114. Novaci smlouvy o nájmu ze dne 15.12.1999 uzavřenou mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a Teplárenskou novoměstskou s. r. o.  s účinností od 01.06.2009. 

115. Ceník služeb poskytovaných městem – práce s plošinou 346 Kč/hod., rozhlasové 
hlášení 42 Kč/relaci, uložení odpadu na skládku 71 Kč/přívěs, uložení odpadu na 
skládku 36 Kč/kára a faxování dálkové 5 Kč/min., faxování mezinárodní 24 Kč/min. 

116. Ceník poplatků za kopírování v městské knihovně - formát A4 černobíle 3 Kč, 
barevně 6 Kč, formát A3 černobíle 5 Kč, barevně 12 Kč a cenu za pronájem místností 
v přízemí budovy městské knihovny – 18 Kč/hod. 

 
RM neschvaluje  

117. Přidělení bytu č. 35 v ulici Frýdlantská 59 žadatelům Erice Kavurové a Tomáši 
Pavlovi. 

118. Přidělení bytu žadatelce Viere Bartelové.  
119. Přidělení bytu žadatelce Dorotě Ďuďové. 
120. Přidělení bytu 2+1 v ulici Mánesova 926 žadatelce paní Šárce Bařinové, byt není 

přidělován mimo pořadník a není důvod k přidělení ve veřejném zájmu.  
 
RM Nové Město pod Smrkem dne 13.05.2009 na svém 50. zasedání přidělila  

121. Paní Zuzaně Breburdové přístřeší ubytovna Lesní č. p. 654 Nové Město pod Smrkem.  
122. Manželům Jiřině a Martinovi Čonkovým přístřeší Myslbekova č. p. 3 Nové Město pod 

Smrkem, číslo místnosti 2.  
123. Manželům Soně a Josefovi Demeterovým přístřeší Myslbekova č. p. 3 Nové Město 

pod Smrkem, číslo místnosti 3. 
124. Manželům Marii a Zdeňkovi Gorolovým přístřeší Myslbekova č. p. 3 Nové Město pod 

Smrkem, místnost č. 8 
RM nařizuje  

125. Odvod prostředků z investičního fondu do rozpočtu města: PO ZŠ ve výši 60.000 Kč, 
PO ZUŠ ve výši 20.000 Kč a PO SRC ve výši 30.000 Kč.  

 
RM bere na vědomí  

126. Kontrolu usnesení.  
Trvají úkoly: 13/09/RM, 54/09/RM, 94/09/RM, 95/09/RM  
 
RM ukládá  

127. Starostovi připravit na zasedání ZM návrh změny Jednacího řádu ZM. 
 
 
 
 
 
 

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


