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Usnesení 
z 68. schůze RM konané 14.04.2010  

 
RM schvaluje  

72. Program schůze s navrženým doplněním. 
73. Přidělení bytu č. 12 v ulici Vaňkova 226 žadateli Zbyňku Bařinovi.  
74. Pronájem pozemku části parcely p. č. 486/1 a části parcely p. č. 487/1 žadateli panu 

Pavlu Kavurovi. 
75. Pronájem pozemku části parcely p. č. 237/1 žadatelce paní Jaroslavě Březinové.  
76. Pronájem pozemku části parcely p. č. 420 žadateli Ing. Alešovi Bálkovi. 
77. Pronájem pozemku parcely p. č. 184/1, části parcely p. č. 420 a části parcely p. č. 438 

žadatelce Julii Žákové. 
78. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 

na akce „Výstava holubů, výchova ml. holubářů“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 
7.000 Kč.  

79. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Sdružení občanů německé národnosti na 
„Celoroční činnost“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 7.000 Kč.  

80. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Základní uměleckou školu na akce „Zpívání pod 
Smrkem“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 4.000 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, „Vítání jara – hudební festival“ ve 
výši 60 % skutečných nákladů, max. 6.000 Kč. 

81. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Senior klub na „Celoroční činnost“ ve výši 40 % 
skutečných nákladů, max. 12.000 Kč. 

82. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Mateřskou školu na akce „Taneční zábava“ ve výši 
20 % skutečných nákladů, max. 4.800 Kč, „Koncert“ ve výši 50 % skutečných nákladů, 
max. 3.200 Kč, „Výlet Pěnčín“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 3.000 Kč, „Festival 
Kytička písniček“ ve výši 40 % skutečných nákladů, max. 2.240 Kč, „Střevlík – ekologie“ 
ve výši 40 % skutečných nákladů, max. 1.500 Kč. 

83. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Sbor dobrovolných hasičů Nové Město pod 
Smrkem na akce „Obvodová soutěž mládeže“ ve výši 70 % skutečných nákladů, max. 
4.000 Kč, „Noční útok“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 4.500 Kč, „Branný závod 
všestrannosti mládeže“ ve výši 50 %, max. 4.500 Kč, „Pravidelná práce s dětmi“ ve výši 
50 % skutečných nákladů, max. 4.000 Kč, „Soustředění mladých hasičů“ ve výši 50 % 
skutečných nákladů, max. 3.000 Kč, „Memoriál dospělých“ ve výši 50 % skutečných 
nákladů, max. 1.500 Kč. 

84. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Sbor dobrovolných hasičů Ludvíkov pod Smrkem 
na akce „Hasičský ples“ ve výši 30 % skutečných nákladů, max. 4.800 Kč, „prázdninový 
táborák“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 1.250 Kč, „Z pohádky do pohádky“ ve 
výši 70 % skutečných nákladů, max. 2.800 Kč, „Kácení máje“ ve výši 50 % skutečných 
nákladů, max. 900 Kč, „Silvestrovský nohejbal“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 
450 Kč. 

85. Přidělení dotace z rozpočtu města pro SVČ „ROROŠ“ na akce „Velikonoční turnaje“ ve 
výši 50 % skutečných nákladů, max. 4.000 Kč, „Včelařský tábor“ ve výši 20 % skutečných 
nákladů, max. 2.500 Kč, „Vánoční turnaj a vánoční dílny“ ve výši 50 % skutečných 
nákladů, max. 5.000 Kč. 

86. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Horolezecký klub na akci „Horolezecký ples“ ve 
výši 30 % skutečných nákladů, max. 4.800 Kč. 

87. Výzvu pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce 
„Rekonstrukce a renovace podlahy v objektech tělocvičny ZŠ Nové Město pod Smrkem“. 

88. Navýšení počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ o jednoho pracovníka na dobu od 
01.05.2010 do 31.05.2010. 

89. Smlouvu o dílo č. 057/2010 na zpracování lesního hospodářského plánu v uzavřenou 
mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou EKOLES-PROJEKT, s. r. o. Jablonec 
nad Nisou. 

90. Hlavní inventarizační komisi ve složení: Miroslava Volková (předseda), Blanka Jakubcová 
(člen), Ing. Jaroslava Beranová (člen). 

91. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě platné od 01.01.2006 na nájem ordinace dětského lékaře 
se změnou nájemce na společnost MEDICLINIC, a. s. Brno. 
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92. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4005891/B01 
uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín. 

93. Program veřejného zasedání ZM, které se bude konat dne 28.04.2010. 
 
RM jmenuje  

94. Bc. Jitku Koutníkovou do funkce vedoucí sociálního odboru. Vedoucí sociálního odboru je 
jmenována na dobu neurčitou, se zkušební dobou 3 měsíce, s nástupem od 01.05.2010. 

 
RM bere na v ědomí  

95. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 67/10/RM, 68/10/RM, 69/10/RM, 70/10/RM. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                                                                                                Mgr. Radoslava Žáková 
 starosta města                                                                                                       místostarostka města 

 
 


