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Usnesení  
z 51. schůze RM konané dne 03.06.2009 

RM schvaluje 
128. Program schůze. 
129. Přidělení bytu č. 10 v ulici Vaňkova 226 žadateli Lukáši Pazděrovi. 
130. Přidělení bytu 2 + 1 Mánesova 926 mimo pořadník ve veřejném zájmu, pro firmu 

Weilchen a.s., provozovatele lékárny, po dobu provozování místní lékárny touto 
firmou. 

131. Pronájem parcely p. č. 2183, travní porost o výměře 1000 m2 žadateli Aloisu 
Lavičkovi. 

132. Zveřejnění oznámení č. 11/2009 o nájmu majetku obce. 
133. Zveřejnění oznámení č. 12/2009 o prodeji majetku města s tím, že z oznámení bude 

vyjmuta parcela p. č. 2113, orná půda o výměře 1781 m2. 
134. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Sdružení mladých hudebníků na akci 

„EXPLOZE – hudební festival“ ve výši 40 % skutečných nákladů,  max. 3.000 Kč. 
135. Přidělení dotace z rozpočtu města pro SDH Ludvíkov pod Smrkem na akci 

„Silvestrovský nohejbal“ ve výši 0 Kč, „Poslední prázdninový táborák“ ve výši 50 % 
skutečných nákladů, max. 1.000 Kč, „Ludvíkov v Karibiku“ ve výši 50 % skutečných 
nákladů, max. 2.000 Kč, „Soutěž v požárním sportu“ ve výši 50 % skutečných 
nákladů, max. 2.000 Kč. 

136. Přidělení dotace z rozpočtu města pro o. s. Most k naději ve výši 10.000 Kč. 
137. Na základě Čl. 3, bod 3.1, 3.4 Směrnice Rady města Nové Město pod Smrkem 

č. 1/2007 pro řízení, hospodaření a kontrolu příspěvkových organizací zřízených 
městem v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle § 16 odst. 4 uvedeného zákona 
rozpočtové změny a rozpočtová opatření u příspěvkových organizací: PO ZUŠ 
navýšení výnosů o 2.020.584 Kč, navýšení nákladů o 2.020.584 Kč, odvod 
z investičního fondu do rozpočtu města ve výši 20.000 Kč; PO ZŠ navýšení výnosů 
o 10.737.271 Kč, navýšení nákladů o 10.737.271 Kč, odvod z investičního fondu do 
rozpočtu města ve výši 60.000 Kč; PO MŠ navýšení výnosů o 4.245.091 Kč, navýšení 
nákladů o 4.245.091 Kč; PO SVČ „ROROŠ“ navýšení výnosů o 1.420.934 Kč, 
navýšení nákladů o 1.420.934 Kč; PO SRC odvod z investičního fondu do rozpočtu 
města ve výši 30.000 Kč. 

138. PO MŠ přijetí daru ve výši 1.500 Kč od Českého červeného kříže. 
139. Cenu za pronájem předsálí včetně baru v Dělnickém domě ve výši 150 Kč/hod. 
140. Smlouvu o úhradě vícenákladů za ztíženou správu drážního objektu č. 944/09-

SDCLBC-OTR (železniční mostní objekt na trati Frýdlant - Jindřichovice pod 
Smrkem v km 14,871) uzavřenou mezi Správou dopravní a železniční cesty, státní 
organizace Praha a městem Nové Město pod Smrkem. 

RM bere na vědomí  
141. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 54/09/RM, 94/09/RM, 95/09/RM. 
142. Zveřejnění pořadníku na přidělování bytů k připomínkování. 

RM ukládá 
143. Ředitelům PO předložit návrhy na změny ve zřizovacích listinách, s ohledem na 

změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
týkajících se např. vztahů při nakládání s majetkem.                      Termín: 30.06.2009                                                                                                

144. Vedoucí finančního odboru připravit nový návrh Směrnice Rady města pro řízení, 
hospodaření a kontrolu příspěvkových organizací zřízených městem.  

                                                                                                                                   Termín: 31.07.2009 
 
 
Ing. Pavel Smutný                                                                                                Mgr. Radoslava Žáková 
  starosta  města                                                                                                        místostarostka města 
 
 


