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Z á p i s 
 z 10. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem 

konaného dne 3. března 2008 
 

Přítomni:  p. Ing. Pavel Smutný, pí Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jaromír Pelant,                                                                 
p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, p. Ing. Karel Jeřábek, pí Věra Husáková, pí Miloslava Suková, 
pí Mgr. Radoslava Žáková, pí Mgr. Michaela Smutná, p. Miloš Vojáček, p. Milan Kotrbatý, pí Mgr. 
Šárka Himmelová, pí Jana Dobřichovská, pí Mgr. Marie Čechová                                                                         
                                                                                                                                           (16 členů ZM) 
 
Omluven: p. Miroslav Kozák                                                                                               (1 člen ZM) 
 
p. Homolka (tajemník MěÚ), pí Walterová (sekretariát), Ing. Dan Ramzer (starosta města Frýdlantu), 
Npor. Bc. Dostál (vedoucí OO PČR Nové Město pod Smrkem) 
 
Ze začátku jednání byly omluveny Mgr. Michaela Smutná, Mgr. Yveta Svobodová a Mgr. Marie 
Čechová 
 
 
 
Program zasedání: 

1. Schválení programu 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení 
4. Připomínky občanů 
5. Majetkoprávní věci 
6. Rozpočet 2008 
7. Žádosti o dotaci z OP EU – přeshraniční spolupráce 
8. Různé 

 
 
1. Schválení programu 
Pan starosta seznámil zastupitele s programem jednání.  

Hlasování: 13 – 0 – 0  
 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Návrhová komise: pan Pavel Malý, paní Jana Dobřichovská 

 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Jeřábek, Mgr. Šárka Himmelová 
 

Hlasování: 13 – 0 – 0  
 
 
3. Kontrola usnesení 
147/07/ZM 
ZM ukládá Odboru správy majetku  prověřit stav střechy (zatékání) do klubovny SDH Ludvíkov 
pod Smrkem (objekt knihovny), stav opěrné zdi u požární nádrže v Ludvíkově pod Smrkem a přístup 
k potoku u hřbitova - střecha je v pořádku, na opěrné zdi jsou zahájeny práce, přístup k potoku bude 
upraven - úkol splněn 
 
166/08/ZM 
ZM ukládá  OVŽP vyzvat majitelku domu č. p. 611 v Jindřichovické ulici k zabezpečení stavebně  
technického stavu domu a zvážit uložení sankce – výzva byla majitelce se stanovenou lhůtou 
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odeslána dne 28.02.2008. Uložení sankce stavební zákon neumožňuje. Pokud nebude ve lhůtě 
povinnost splněna, bude nařízena rozhodnutím - úkol splněn 
 
167/08/ZM 
ZM ukládá  informačnímu technikovi prověřit ostření webové kamery – ostření bylo prověřeno, 
kamera je bez závad. Informační technik vypracoval zprávu, se kterou byli zastupitelé seznámeni - 
úkol splněn 
 
Pan Kotrbatý sdělil, že KV nemá připomínky ke kontrole usnesení. 
 
Usnesení: ZM schvaluje program zasedání. ZM schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele 
zápisu. ZM bere na vědomí kontrolu usnesení z předešlého zasedání bez připomínek. 

Hlasování: 13 – 0 – 0  
 
4. Připomínky občanů 
Pan starosta přednesl dopis pana Mgr. Moláka. Pan Mgr. Molák nemohl být z pracovních důvodů 
přítomen na zasedání ZM. Dopisem reaguje na zápis z předešlého zasedání ZM (č. 9 z 16.01.2008), 
kde bylo hovořeno o jeho připravované knize překladů pověstí Hermanna Blumricha. Dopisem chtěl 
zastupitelům vysvětlit, jakou knihu vlastně připravuje. V dopise uvedl, že kniha je již téměř 
dokončena a že se jedná o první celkové vydání pověstí Hermanna Blumricha v českém jazyce „100 
Volksagen des Friedländer Bezirkes“.  
Pan starosta sdělil, že od začátku měsíce března je uzavřena lékárna. Nebytové prostory (lékárnu) 
má v pronájmu nový provozovatel - společnost Weilchen, a. s. zastoupená MUDr. Latnerem. Provoz 
bude zahájen po vyřízení legislativních záležitostí a po dokončení prací na úpravách pronajatých 
prostor, pravděpodobně v průběhu měsíce dubna. 
Ing. Ramzer, starosta města Frýdlant, poděkoval městu Nové Město pod Smrkem za poskytnutý 
finanční příspěvek na zakoupení nového rentgenu pro nemocnici Frýdlant. Rentgen byl již zakoupen 
a uveden do provozu. Je majetkem města Frýdlant. Dále pan starosta objasnil vlastnické vztahy 
města Frýdlant k nemocnici. Řekl, že město Frýdlant je vlastníkem nemocnice, vlastní pozemky, 
objekty a některá zařízení. Nemocnici provozuje společnost s ručením omezeným. Zakoupení 
nového rentgenu bylo vynuceno stářím a nevyhovujícím technickým stavem původního. Dalším 
důvodem je to, že v nemocnici Frýdlant není stálý rentgenolog. Nové zařízení umožňuje dálkový 
přenos snímků, rentgenolog může být tedy na jiném místě. Rentgen byl zakoupen za 4 mil. Kč 
včetně digitalizace. Město Frýdlant uhradilo 2 mil. Kč, 1 mil. Kč uhradila nemocnice a 1 mil. Kč 
přispěly ostatní obce Frýdlantska. Ing. Ramzer dále řekl, že pokud by někdo z občanů měl nějaké 
výhrady k poskytované péči v nemocnici, je možné se obrátit na vedení nemocnice, nebo na starostu, 
který informaci předá vedení města Frýdlant. Je však nutné k danému problému poskytnout všechny 
informace (kdy se to stalo, na jakém oddělení apod.). Pan starosta poděkoval Ing. Ramzerovi za 
příspěvek a dodal, že finanční dar na zakoupení rentgenu byl zastupitelstvem schválen jednomyslně. 
Zastupitelé města Nové Město pod Smrkem situaci plně pochopili.  
Na zasedání přišla Mgr. Smutná. 
Pan Pospíšil řekl, že u závory ke kyselce je odkrytý kanál (1 m od cesty). V kanálu je umístěn 
ventil, na který se napojovali fotbalisté a zalévali vodou z potoka hřiště. Dotázal se, jestli by bylo 
možné zjistit majitele a zajistit zakrytí. Pan starosta odpověděl, že bude zjištěn majitel pozemku. 
Úkol pro OVŽP. 
Pan Pospíšil řekl, že se asi před pěti lety dotazoval, jestli bude opravena komunikace v ulici 
Havlíčkova. Tehdy mu bylo sděleno, že se počítá s novou komunikací. Po dokončení kanalizace byl 
střed komunikace opraven, ale už dlouhou dobu se z krajnic uvolňují kameny. Paní místostarostka 
odpověděla, že oprava místní komunikace v ulici Havlíčkova bude v letošním roce provedena. 
Oprava bude provedena tryskovou metodou.  
Npor. Bc. Dostál seznámil přítomné s bezpečnostní situací v Novém Městě pod Smrkem po vstupu 
do Shengenského prostoru. Sdělil, že OO PČR zaznamenalo nárůst kriminální činnosti o 30 %. Jedná 
se především o vloupání do rekreačních objektů, dílen a garáží. Byla učiněna určitá opatření, která 
by měla pomoci dopadnout pachatele. Zatím se nepotvrdilo, že by pachateli mohli být občané Polské 
republiky. Proběhne ještě jednání s vedoucím oddělení Policie ze Świeradówa-Zdrój. Dále sdělil, že 
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od 01.04. nastoupí na OO PČR v Novém Městě pod Smrkem nový zástupce velitele npor. Bc. 
Cerman (z OCP) a od 01.05. jeden řadový policista z Liberce. 
Na zasedání přišla Mgr. Svobodová. 
Mgr. Novotný poděkoval policistům z OO PČR v Novém Městě pod Smrkem za pomoc Základní 
škole. 
Na zasedání přišla Mgr. Čechová. 
 
Usnesení: ZM bere na vědomí dopis Mgr. Josefa Moláka. ZM bere na vědomí informaci 
o uzavření a termínu znovuotevření lékárny. ZM bere na vědomí poděkování starosty města 
Frýdlantu Ing. Ramzera za poskytnutí finančního daru Městu Frýdlant na zakoupení rentgenu 
pro Frýdlantskou nemocnici a následné informace týkající se provozování nemocnice. ZM bere 
na vědomí informace npor. Bc. Dostála o bezpečnostní situaci ve městě a personálních změnách 
na OO PČR v Novém Městě pod Smrkem. ZM ukládá OVŽP prověřit stav odkrytého kanálu 
u závory ke kyselce. 

Hlasování: 14 – 0 – 2  
 
5. Majetkoprávní věci 
Předložil pan Křepelka, vedoucí správního odboru. 
 
OZNÁMENÍ  č. 19/2007 ze dne 22.08.2007 o prodeji nemovitého majetku obce (pozemků) 
 Vyvěšeno dne: 24.08.2007 
 Sejmuto    dne: 10.09.2007 
 1) žádost ze dne 19.07.2007, vedená pod č. j. Sm 2051/2007 dne 20.07.2007 

žadatel Společenství Textilanská 512 
  na část parcely p. č. 902/1  
  v k. ú. Nové Město pod Smrkem 
  dle GP č. 606-1045/2004  
  p.č. 902/1 - zahrada o výměře 906 m2  
  prodej za smluvní cenu .......................................   41,00 Kč/m2  

+ náklady spojené s prodejem.  
   

Usnesení: ZM schvaluje prodej parcely  p. č. 902/1 – zahrada o výměře 906 m2 v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem za smluvní cenu 41,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví 
města do vlastnictví Společenství Textilanská 512. Kupující předloží kupní smlouvu k  podpisu 
nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemky určené 
k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

Hlasování: 16 – 0 – 0  
 
OZNÁMENÍ  č. 24/2007 ze dne 07.11.2007 o prodeji nemovitého majetku obce (pozemků) 
 Vyvěšeno dne: 19.11.2007 
 Sejmuto    dne: 05.12.2007 
 2) žádost ze dne 29.10.2007, vedená pod č. j. Sm 2840/2007 dne 29.10.2007 

žadatelé manželé Milan a Viera  Kallovi 
  na prodej parcely   
  p. č. 112 -  travní porost o výměře 210 m2  
  v k. ú. Nové Město pod Smrkem 
  prodej za smluvní cenu .......................................   41,00 Kč/m2  

+ náklady spojené s prodejem.  
   

Usnesení: ZM schvaluje prodej parcely  p. č. 112 – travní porost o výměře 210 m2 v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem za smluvní cenu 41,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví 
města do vlastnictví manželů Milana a Viery Kallových. Kupující p ředloží kupní smlouvu 
k podpisu nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a 
pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

Hlasování: 16 – 0 – 0   
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 4) žadatel  Josef  Vlček 
  na prodej parcel   
  p. č. 606/2 -  zahrada o výměře 44 m2  
  p. č. 607/4 -  travní porost o výměře 68 m2  
  v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem 
  prodej za smluvní cenu ……………………………..................41,00 Kč/m2  

+ náklady spojené s prodejem.  
   

Usnesení: ZM schvaluje prodej parcel  p. č. 606/2 - zahrada o výměře 44 m2, p. č. 607/4 - travní 
porost o výměře 68 m2 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem za smluvní cenu 41,00 Kč/m2 + náklady 
spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví Josefa Vlčka. Kupující předloží kupní 
smlouvu k  podpisu nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí 
a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

Hlasování: 16 – 0 – 0  
 
OZNÁMENÍ  č. 25/2007 ze dne 12.12.2007 o prodeji nemovitého majetku obce (pozemků) 
 Vyvěšeno dne: 17.12.2007 
 Sejmuto    dne: 07.01.2008 
 
 5) žádost ze dne 19.11.2007, vedená pod č. j. Sm 2985/2007 dne 20.11.2007 

žadatelé manželé Vlastimil a Miloslava Paternovi 
  na prodej parcely   
  p. č. 1708 -  travní porost o výměře 584 m2  
  v k. ú. Nové Město pod Smrkem 
  prodej za smluvní cenu .......................................   41,00 Kč/m2  

+ náklady spojené s prodejem.  
   

Usnesení: ZM schvaluje prodej parcely  p. č. 1708 – travní porost o výměře 584 m2 v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem za smluvní cenu 41,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví 
města do vlastnictví manželů Vlastimila a Miloslavy Paternových. Kupující předloží kupní 
smlouvu k  podpisu nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí 
a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

Hlasování: 16 – 0 – 0  
 
 6) žádost ze dne 20.12.2007, vedená pod č.j. Sm 3220/2007 dne 20.12.2007 

žadatel Miroslav Kratochvíl 
  na prodej parcely   
  p. č. 1708 -  travní porost o výměře 584 m2  
  v k. ú. Nové Město pod Smrkem 
  prodej za smluvní cenu .......................................   41,00 Kč/m2  

+ náklady spojené s prodejem.  
 
O této žádosti již nebylo hlasováno.    
 
Žádost č. 3, 7, 8 byla vyjmuta z projednávání 
 
OZNÁMENÍ  č. 04/2008 ze dne 06.02.2008 o prodeji nemovitého majetku obce (pozemků) 
 Vyvěšeno dne: 08.02.2008 
 Sejmuto    dne: 25.02.2008 
 9) žádost ze dne 21.01.2008, vedená pod č. j. Sm 393/2008 dne 30.01.2008 

žadatelé manželé David a Michaela Buluškovi 
  - na část parcely p. č. 1343  
  dle GP č. 638-1168/2005  
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  p. č. 1343/1 -  zahrada o výměře 125 m2  
 
  - na část parcely p. č. 1346/1  
  dle GP č. 638-1168/2005  
  p. č. 1346/3 -  zahrada o výměře   78 m2  
  v k. ú. Nové Město pod Smrkem 
  prodej za smluvní cenu .......................................   41,00 Kč/m2  

+ náklady spojené s prodejem.  
 
  - na prodej parcely   
  p. č. 1346/2 -  zastavěná plocha o výměře 27 m2  
  v k.ú. Nové Město pod Smrkem 
  prodej za smluvní cenu .......................................  102,00 Kč/m2  

+ náklady spojené s prodejem.  
   

Usnesení: ZM schvaluje prodej parcel p. č. 1343/1 – zahrada o výměře 125 m2, p. č. 1346/3 -  
zahrada o výměře 78 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem za smluvní cenu 41,00 Kč/m2 + 
náklady spojené s prodejem a parcely p. č. 1346/2 - zastavěná plocha o výměře 27 m2 v k. ú. 
Nové Město pod Smrkem za smluvní cenu 102,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem 
z vlastnictví města do vlastnictví manželů Davida a Michaely Buluškových. Kupující předloží 
kupní smlouvu k  podpisu nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto 
usnesení končí a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

Hlasování: 16 – 0 – 0  
 
 10) žádost ze dne 21.01.2008, vedená pod č.j. Sm 315/2008 dne 21.01.2008 

žadatelé manželé Jaroslav a Antonie Smolovi 
  na prodej parcely   
  p. č. 2220 -  travní porost o výměře 917 m2  
  v k. ú. Nové Město pod Smrkem 
  prodej za smluvní cenu .......................................   31,00 Kč /m2  

+ náklady spojené s prodejem.  
   

Usnesení: ZM schvaluje prodej parcely p. č. 2220 – travní porost o výměře 917 m2 v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem za smluvní cenu 31,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví 
města do vlastnictví manželů Jaroslava a Antonie Smolových. Kupující předloží kupní 
smlouvu k podpisu nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí 
a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

Hlasování: 16 – 0 – 0  
 
OZNÁMENÍ  č. 05/2008 ze dne 06.02.2008 o prodeji nemovitého majetku obce (budova) 
 Vyvěšeno dne: 08.02.2008 
 Sejmuto    dne: 25.02.2008 
 11) žádost ze dne 01.02.2008, vedená pod č. j. Sm 447/2008 dne 04.02.2008 

žadatel Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.  
  na prodej budovy bez čp. (vodojem Ludvíkov) na parcele p. č. 411/4  
  v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem 
  prodej za smluvní cenu .......................................   43 708 Kč  

+ náklady spojené s prodejem.  
   

Usnesení:  ZM schvaluje prodej budovy bez čp. (vodojem Ludvíkov) na parcele p. č. 411/4 
v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem za smluvní cenu 43 708 Kč + náklady spojené s prodejem 
z vlastnictví města do vlastnictví Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. Kupující předloží 
kupní smlouvu k  podpisu nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto 
usnesení končí a budova určená k prodeji bude nabídnuta jiným zájemcům. 

Hlasování: 16 – 0 – 0 
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Neúplatné nabytí nemovitostí dle zák. č. 128/2000 Sb. do vlastnictví města 
Správní odbor MěÚ předkládá zastupitelstvu města dle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel do vlastnictví města a to: 

p. č. 141/3 – ostatní plocha   o výměře     1 m2 
p. č. 141/4 – ostatní plocha o výměře     2 m2 
p. č. 141/5 – zastavěná plocha   o výměře     2 m2 
p. č. 141/6 – ostatní plocha o výměře   60 m2 
p. č. 141/7 – ostatní plocha o výměře     5 m2 
p. č. 141/8 – ostatní plocha o výměře     5 m2 

v k. ú. Nové Město pod Smrkem. Parcely jsou ve vlastnictví Libereckého kraje a Krajské správy 
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, zapsané KN na LV 815. 
 
Usnesení: ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemkových parcel do vlastnictví města p. č. 141/3 
– ostatní plocha o výměře 1 m2, p. č. 141/4 – ostatní plocha o výměře 2 m2, p. č. 141/5 – 
zastavěná plocha o výměře 2 m2, p. č. 141/6 – ostatní plocha o výměře 60 m2, p. č. 141/7 – 
ostatní plocha o výměře 5 m2, p. č. 141/8 – ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem od Libereckého kraje a Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové 
organizace. 

Hlasování: 16 – 0 – 0  
 

 
6. Rozpočet 2008 
Předložila paní Ing. Beranová, vedoucí finančního odboru. 
Paní Ing. Beranová uvedla, že na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, je třeba schválit rozpočet města na rok 2008. 
Paní Ing. Beranová seznámila přítomné s příjmovou a výdajovou částí rozpočtu. 
 
Návrh rozpočtu města pro rok 2008 
 
Příjmy 
 

 
 

 
Rekapitulace příjmů                                                          
 

[K č] 

daně sdílené ze SR 31.074.000 

místní daně 2.296.000 

celkem dotace 7.339.763 

kapitálové příjmy 4.070.000 

nedaňové příjmy 19.234.000 

převod 07 5.793.000 

dotace 39 BJ 10.678.377 

granty LK 40.000 

vratka  0 

ost. dotace  0 

celkem příjmy 80.525.140 

 
 
 
 

nedaňové příjmy  19 234 000 19 574 673 
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Výdaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pan Kotrbatý se dotázal, zda je prodej podílových listů účelově vázán. Paní Ing. Beranová 
odpověděla, že prodej podílových listů je účelově vázán na dostavbu 39 BJ a na spolufinancování 
projektů. Pan starosta navrhl, aby bylo hlasováno o tom, že finanční prostředky z prodeje 
podílových listů (3.800.000 Kč) budou účelově vázány na dostavbu 39 BJ (800.000 Kč) a na 
spolufinancování projektů (3.000.000 Kč).  
 
Usnesení: ZM schvaluje prodej podílových listů do výše 3.800.000 Kč jako účelově vázané 
finanční prostředky na spolufinancování projektů (3.000.000 Kč) a dostavbu 39 BJ 
(800.000 Kč). 

Hlasování: 16 – 0 – 0  
 
Usnesení: ZM schvaluje rozpočet Města Nové Město pod Smrkem na rok 2008. 

Hlasování: 16 – 0 – 0  
 
 
 

Kapitola  [K č] 
ZŠ Tyl.   1.879.000 
MŠ      829.000 
ZUŠ      234.000  
ROROŠ      299.000 
ZŠ Tex.        49.000 
SRC   2.663.000 
MÚ 14.817.000 
DPS   1.614.000 
BS 12.090.000 
Les      179.000 
Odp. hosp.   2.682.000 
JSDHM      506.000 
JSDHL      287.000 
Knihovna       749.000 
Muzeum        46.000 
VO    1.151.000 
Čist. města      907.000 
Zeleň      273.000 
Budovy    1.244.000 
Kotelna    2.967.000 
Město    2.333.000 
Útulek       400.000 
ČOV           0 
Opr. a inv. 20.389.000 
Komunik.      365.000 
Rozhlas         20.000 
Pohřeb.                370.000 
Liška         46.000 
Dopr. obsl.       349.000 
Úvěr KB        1.241.000 
Vratka SD       361.000 
SD   5.000.000 
SPOZ         70.000 
Dotace města       220.000 
AFK       110.000 
Kom. cent.         50.000  
Odvody            0 
VPP       535.000 
Spolufin. 
projektů 

   3.000.000 

Kultura       200.000 
Celkem výdaje 80.525.000 
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7. Žádosti města o dotaci z OP EU – přeshraniční spolupráce 
Předložil Ing. Pavel Smutný, starosta města. 
Pan starosta uvedl, že Město Nové Město pod Smrkem připravuje podání dvou žádostí o dotaci 
z prostředků EU - Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 
2007 – 2013. K žádostem je nutné doložit povinné přílohy, které musí být schváleny zastupitelstvy 
všech partnerských měst. Je také zapotřebí chválit finanční podíl na projektech. 
Z projektu Přeshraniční systém řízení mimořádných událostí v severní části Jizerských hor, 
kterého je Město Nové Město pod Smrkem vedoucím partnerem, by měla být financována 
rekonstrukce budovy Policie jako centra řízení mimořádných událostí. Další partnerská města (Lázně 
Libverda, Świeradów-Zdrój a Mirsk) budou žádat o hasičské vozy a Lesy ČR s. p. o spojovací 
komunikační techniku. 
Z projektu Řešení dopravní dostupnosti centra Nového Města pod Smrkem a Świeradówa–
Zdrój , kterého je vedoucím partnerem Město Świeradów-Zdrój, bude financována rekonstrukce 
komunikací a křižovatek v centru Ś-Z a zhotovení projektu rekonstrukce centra Nového Města pod 
Smrkem. 
 
Pan Kotrbatý se dotázal, co by měla představovat rekonstrukce náměstí. Pan starosta odpověděl, 
že cílem projektu je získat finanční prostředky na projektovou dokumentaci k rekonstrukci náměstí. 
V první fázi budou studenti Technické univerzity tvořit architektonické studie. Z těchto prací by 
mělo vzejít zadání architektonické soutěže a vítězný návrh by měl být vyprojektován. Studenti, kteří 
mají zájem na studii pracovat, si náměstí prohlédli a první workshop by měl proběhnout v nejbližší 
době. Návrhy a podněty bude možné uplatnit na schůzkách, které budou pořádány. 
Pan Selnekovič se dotázal co je Diana s r. o. za společnost. Pan starosta odpověděl, že společnost 
Diana s. r. o. se zabývá poradenskou činností, zpracováním žádostí o dotace a realizací projektů. 
Společnost vypracovávala žádosti o dotace pro obec Lázně Libverda, spolupracovala také se 
Svazkem obcí Smrk, pro který vypracovala rozvojový dokument. Představitelem společnosti je 
MVDr. Kubát (bývalý ministr zemědělství). Projekt řízení krizových událostí se začal formovat již 
před rokem. Náklady, které jsou spojené s firmou Diana s r. o., jsou uznatelnými náklady a budou 
vyúčtovány v rámci dotace. Pan Selnekovič se dotázal, co bude v případě, když nebude dotace 
získána. Pan starosta odpověděl, že se nebude nic hradit. Úhrady budou pouze při realizaci 
projektu. Dále dodal, že informace budou zveřejňovány na webových stránkách města. V současné 
době se pracuje na žádostech, které by měly být připraveny k podání v polovině měsíce března.  
Mgr. Čechová se dotázala, zda byly dány k vypracování návrhů na rekonstrukci náměstí nějaké 
podmínky. Pan starosta odpověděl, že žádné konkrétní podmínky nebyly stanoveny. Vypracování 
návrhů nebude předem nijak omezováno. Pracovat na tom budou mladí lidé, nezatížení žádnými 
požadavky. Bude to práce dle jejich vlastní fantazie. Pan Vojáček řekl, že k tomu má jednu 
připomínku. Uvedl, že je sice pěkné, že se pracuje na rekonstrukci náměstí, bude ještě pěknější než 
je, ale do budoucna by měla být snaha opravovat i jiné části města, komunikace a chodníky. 
V letošním rozpočtu je na komunikace vyhrazena částka 200.000 Kč, což není částka vysoká. Nové 
Město není jenom náměstí. Pan starosta upozornil, aby nedošlo k omylu, že v rámci tohoto projektu 
se nebudou opravovat žádné komunikace, ani kolem náměstí. Pokud bude získána dotace, bude 
pouze na vypracování projektové dokumentace. Prostředky na samotnou rekonstrukci bude nutné 
získat z dalších zdrojů. Paní místostarostka dodala, že 200.000 Kč na opravy komunikací je pouze 
na vysprávky komunikací tryskovou metodou, dále bude opravena autobusová zastávka v ulici 
Husova (213.263 Kč), bude provedena oprava komunikace v Hajništi (300.000 Kč) a na Přebytku 
(600.000 Kč). Pokud by byla možnost získat dotaci na opravy komunikací, bude žádost zpracována a 
podána. 
 
Usnesení: ZM schvaluje vypracování žádosti o dotaci na projekt Přeshraniční systém řízení 
mimořádných událostí v severní části Jizerských hor, zpracovatelem projektu bude Diana 
s r. o. ZM schvaluje Dohodu o spolupráci Jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí Nového 
Města pod Smrkem, Lázní Libverda, Mirska a Świeradówa–Zdrój.  
ZM schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu Přeshraniční systém řízení mimořádných 
událostí v severní části Jizerských hor, realizovaného z prostředků Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. 
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ZM schvaluje financování vlastního podílu na projektu Přeshraniční systém řízení 
mimořádných událostí v severní části Jizerských hor. Částka je vyčleněna v rozpočtu města na 
kapitole spolufinancování ve výši 1.800.000 Kč, což odpovídá 70.000 EUR.  
ZM schvaluje partnerskou účast v projektu Řešení dopravní dostupnosti centra Nového Města 
pod Smrkem a Świeradowa-Zdrój.  
ZM schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu Řešení dopravní dostupnosti centra Nového 
Města pod Smrkem a Świeradówa-Zdrój, realizovaného z prostředků Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.  
ZM schvaluje financování vlastního podílu na projektu Řešení dopravní dostupnosti centra 
Nového Města pod Smrkem a Świeradówa-Zdrój. Částka je vyčleněna v rozpočtu města na 
kapitole spolufinancování ve výši 500.000 Kč, což odpovídá 20.000 EUR. 

Hlasování: 16 – 0 – 0  
 
8. Různé  
Pan starosta sdělil informaci o konání akce pořádané Jizersko-ještědským horským spolkem. Dne 
25.03.2008 od 16:30 hodin se koná v kuchyni Frýdlantského zámku veřejné projednávání projektu 
Alternativy pro Frýdlantsko pod názvem „Frýdlantsko a cestovní ruch: kudy a jak?“ Jde o studii proti 
výstavbě areálu na Smrku. 
Pan starosta podal informaci týkající se jednání o odkoupení vodních ploch na koupališti. Řekl, že 
proběhla jednání s makléři realitních kanceláří. Byl jim sdělen zájem Města o odkoupení s tím, že 
nabídková cena je přemrštěná. Čeká se na reakci majitele. Pan Vojáček a Mgr. Čechová se 
dotázali, co bude, když vodní plochy koupí někdo jiný. Mgr.  Čechová dodala, že by někdo mohl mít 
zájem vodní plochy odkoupit se záměrem vybudování chovných rybníků. Pan starosta odpověděl, 
že je přesvědčen o tom, že realitní makléři poskytnou městu (jakožto zájemci) včas potřebné 
informace. Dále řekl, že se již našlo několik zájemců, kteří ze svého záměru ustoupili po zjištění, že 
jsou  nabízeny pouze vodní plochy s břehy a součástí nabídky není pláž a kemp. Co se týká chovu 
ryb, dle vyjádření Rybářského svazu Frýdlant nejsou rybníky k chovu ryb vhodné. 
Pan starosta podal informaci o záměru společnosti Telefónica O2 Czech Republic provést demontáž 
veřejného telefonního automatu (VTA) v Ludvíkově pod Smrkem. Demontáž VTA bude provedena 
v prvním čtvrtletí roku 2008. Důvodem je malé využití VTA. 
Pan starosta navrhl projednat výši finančního daru pro RNDr. Václava Timu. Jednalo by se o dar za 
vytvoření rozsáhlé publikace o historii města, vydanou na CD. Publikace nebude pravděpodobně 
nikdy vydána knižně, protože její vydání by bylo velmi nákladné. Pan starosta navrhl částku 
40.000 Kč včetně daně. Paní Suková se dotázala, zda je o CD zájem ze strany veřejnosti. Pan 
Starosta odpověděl, že z důvodu ochrany autorských práv nebylo CD rozmnožováno ani 
distribuováno. Pan Pelant se dotázal, zda by mohlo CD sloužit jako propagační materiál města. Pan 
starosta odpověděl, že by to mohlo být pouze se souhlasem RNDr. Timy. Mgr. Svobodová řekla, že 
vydané CD je na propagaci města příliš obsáhlé, je určeno spíše pro lidi, kteří mají opravdový zájem 
o historii města. Záleží ovšem na dohodě s autorem. 
 
Usnesení: ZM schvaluje finanční dar pro RNDr. Václava Timu ve výši 40.000 Kč včetně daně 
za vytvoření publikace o historii Nového Města pod Smrkem. 

Hlasování: 15 – 0 – 1  
 
Pan Malý připomínkoval vylepování plakátů na výlepových plochách společnosti RENGL. SDH 
Ludvíkov pod Smrkem si nechal vylepit plakáty na Hasičský ples a již po dvou dnech na některých 
plochách plakáty nebyly. Požádal paní Strakovou, jestli by mohla firmu RENGL o tomto problému 
informovat. 
Pan Malý se dotázal, jestli budou ještě letos na jaře KSS LK pokáceny označené stromy u silnice do 
Ludvíkova pod Smrkem. Dále uvedl, že SDH Ludvíkov pod Smrkem bude mít v letošním roce 130. 
výročí založení. Výročí založení SDH bude mít i Nové Město pod Smrkem (135 let). Řekl, že 
všechny akce obou SDH budou směřovány k těmto výročím. Pan Starosta řekl, že by bylo dobré 
o plánovaných akcích podávat informace. Akce by byly zveřejňovány na webových stránkách města. 
Dále řekl, že pokácení stromů má být provedeno. Pan Malý řekl, že všechny akce SDH Ludvíkov 
pod Smrkem je možné nalézt na jejich webových stránkách. 
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Paní Suková se dotázala, kdo je vlastníkem zábradlí u spodní brány objektu bývalé Textilany. 
Zábradlí je ve velmi špatném stavu. Bylo by potřeba ho opravit. Pan starosta řekl, že OVŽP bude 
zjištěn majitel a vyzván k opravě. 
Pan Novotný se dotázal na informace týkající se realizace rybníka v Ludvíkově pod Smrkem. Pan 
starosta odpověděl, že pozemky jsou v majetku Rybářského svazu Frýdlant. Vybudování rybníka je 
dlouhodobý záměr. Jedná se o historickou záležitost, která je v současné době realizována. Rybník je 
zanesen v územním plánu. Měl by tam být vybudován areál sloužící k rekreačním účelům, včetně 
cyklostezky. 
Mgr. Čechová se dotázala, jestli je nutné, aby FVS, a. s. vypouštěla fekálie v ulici Žižkova, která je 
hustě zabydlená. Paní Pospíšilová řekla, že dříve FVS, a. s. vypouštěla fekálie u Textilany. Paní 
místostarostka odpověděla, že mají stanovena určitá místa. Pan starosta uvedl, že stav bude 
prověřen OVŽP. 
Mgr. Smutná se dotázala, kdo je vlastníkem pozemku pod Evangelickým kostelem. Je tam černá 
skládka. Pan Křepelka odpověděl, že je to pozemek města. Paní Straková odpověděla, že skládka 
již byla odklizena. 
Pan Kotrbatý se dotázal, jestli již byla zpracována data z ukazatele rychlosti. Dále se dotázal, jestli 
by bylo možné ukazatel rychlosti umístit na jiném místě ve městě např. v Ludvíkovské ulici při 
vjezdu do města. Paní místostarostka odpověděla, že zatím data z karty zpracována nebyla. Pan 
starosta dodal, že dotace byla získána proto, že ukazatel rychlosti je umístěn u školy a po dobu 
udržitelnosti projektu přemístěn být nemůže.  
 
Usnesení: ZM bere na vědomí informaci o konání akce Jizersko-ještědského horského spolku 
dne 25.03.2008 „Frýdlantsko a cestovní ruch: kudy a jak?“ ZM bere na vědomí informaci 
o záměru společnosti Telefónica O2 Czech Republik o demontáži veřejného telefonního 
automatu. ZM bere na vědomí informaci o možnosti odkoupení vodních ploch Na koupališti. 
ZM bere na vědomí informace týkající se výstavby rybníku v Ludvíkově pod Smrkem. ZM 
bere na vědomí informaci pana Malého o tom, že plánované akce SDH Ludvíkov pod Smrkem 
budou zaměřeny ke 130. výročí založení. ZM ukládá odboru správy majetku jednat s firmou 
RENGL o zlepšení kvality výlepu plakátů. ZM ukládá OVŽP vyzvat majitele zábradlí u spodní 
brány objektu bývalé Textilany k jeho opravě. ZM ukládá OVŽP prověřit u FVS, a. s. nutnost 
vypouštění fekálií v centru města. 

Hlasování: 16 – 0 – 0 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

Mgr. Šárka Himmelová                                                                                             Ing. Karel Jeřábek                     
  ověřovatel zápisu                                                                                                      ověřovatel zápisu 
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U s n e s e n í 
z 10. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem 

konaného dne 3. března 2008 
 
 
ZM schvaluje 

168. Program zasedání. 
169. Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.  
170. Prodej parcely  p. č. 902/1 – zahrada o výměře 906 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem 

za smluvní cenu 41,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do 
vlastnictví Společenství Textilanská 512. Kupující předloží kupní smlouvu k  podpisu 
nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemky 
určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

171. Prodej parcely  p. č. 112 – travní porost o výměře 210 m2 v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem za smluvní cenu 41,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví města 
do vlastnictví manželů Milana a Viery Kallových. Kupující předloží kupní smlouvu 
k podpisu nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a 
pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

172. Prodej parcel  p. č. 606/2 - zahrada o výměře 44 m2, p. č. 607/4 - travní porost o výměře 
68 m2 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem za smluvní cenu 41,00 Kč/m2 + náklady spojené 
s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví Josefa Vlčka. Kupující předloží kupní 
smlouvu k  podpisu nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení 
končí a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

173. Prodej parcely  p. č. 1708 – travní porost o výměře 584 m2 v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem za smluvní cenu 41,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví města 
do vlastnictví manželů Vlastimila a Miloslavy Paternových. Kupující předloží kupní 
smlouvu k  podpisu nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení 
končí a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

174. Prodej parcel p. č. 1343/1 – zahrada o výměře 125 m2, p. č. 1346/3 -  zahrada o výměře 
78 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem za smluvní cenu 41,00 Kč/m2 + náklady spojené 
s prodejem a parcely p. č. 1346/2 - zastavěná plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Nové Město 
pod Smrkem za smluvní cenu 102,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví 
města do vlastnictví manželů Davida a Michaely Buluškových. Kupující předloží kupní 
smlouvu k  podpisu nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení 
končí a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

175. Prodej parcely  p. č. 2220 – travní porost o výměře 917 m2 v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem za smluvní cenu 31,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví města 
do vlastnictví manželů Jaroslava a Antonie Smolových. Kupující předloží kupní smlouvu 
k  podpisu nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a 
pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

176. Prodej budovy bez čp. (vodojem Ludvíkov) na parcele p. č. 411/4 v k. ú. Ludvíkov pod 
Smrkem za smluvní cenu 43 708 Kč + náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do 
vlastnictví Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. Kupující předloží kupní smlouvu 
k podpisu nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a 
budova určená k prodeji bude nabídnuta jiným zájemcům. 

177. Bezúplatné nabytí pozemkových parcel do vlastnictví města p. č. 141/3 – ostatní plocha 
o výměře 1 m2, p. č. 141/4 – ostatní plocha o výměře 2 m2, p. č. 141/5 – zastavěná plocha 
o výměře 2 m2, p. č. 141/6 – ostatní plocha o výměře 60 m2, p. č. 141/7 – ostatní plocha 
o výměře 5 m2, p. č. 141/8 – ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem od Libereckého kraje a Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové 
organizace. 

178. Prodej podílových listů do výše 3.800.000 Kč jako účelově vázané finanční prostředky na 
spolufinancování projektů (3.000.000 Kč) a dostavbu 39 BJ (800.000 Kč). 

179. Rozpočet Města Nové Město pod Smrkem na rok 2008. 
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180. Vypracování žádosti o dotaci na projekt Přeshraniční systém řízení mimořádných událostí 
v severní části Jizerských hor, zpracovatelem projektu bude Diana s. r. o.  

181. Dohodu o spolupráci Jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí Nového Města pod 
Smrkem, Lázní Libverda, Mirska a Świeradówa–Zdrój.  

182. Dohodu o spolupráci na projektu Přeshraniční systém řízení mimořádných událostí 
v severní části Jizerských hor, realizovaného z prostředků Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. 

183. Financování vlastního podílu na projektu Přeshraniční systém řízení mimořádných 
událostí v severní části Jizerských hor. Částka je vyčleněna v rozpočtu města na kapitole 
spolufinancování ve výši 1.800.000 Kč, což odpovídá 70.000 EUR. 

184. Partnerskou účast v projektu Řešení dopravní dostupnosti centra Nového Města pod 
Smrkem a Świeradowa-Zdrój. 

185. Dohodu o spolupráci na projektu Řešení dopravní dostupnosti centra Nového Města pod 
Smrkem a Świeradówa-Zdrój, realizovaného z prostředků Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. 

186. Financování vlastního podílu na projektu Řešení dopravní dostupnosti centra Nového 
Města pod Smrkem a Świeradówa-Zdrój. Částka je vyčleněna v rozpočtu města na 
kapitole spolufinancování ve výši 500.000 Kč, což odpovídá 20.000 EUR. 

187. Finanční dar pro pana Václava Timu ve výši 40.000 Kč včetně daně za autorská práva 
k publikaci o historii Nového Města pod Smrkem. 

 
ZM bere na vědomí  

188. Kontrolu usnesení z předešlého zasedání bez připomínek. 
189. Dopis Mgr. Josefa Moláka. 
190. Informaci o uzavření a termínu znovuotevření lékárny. 
191. Poděkování starosty města Frýdlant Ing. Ramzera za poskytnutí finančního daru Městu 

Frýdlant na zakoupení rentgenu pro Frýdlantskou nemocnici a následné informace 
týkající se provozování nemocnice. 

192. ZM bere na vědomí informace npor. Bc. Dostála o bezpečností situaci ve městě a 
personálních změnách na OO PČR v Novém Městě pod Smrkem.  

193. Informaci o konání akce Jizersko-ještědského horského spolku dne 25.03.2008 
„Frýdlantsko a cestovní ruch: kudy a jak?“ 

194. Informaci o záměru společnosti Telefónica O2 Czech Republik o demontáži veřejného 
telefonního automatu. 

195. Informaci o možnosti odkoupení vodních ploch Na koupališti. 
196. Informace týkající se výstavby rybníku v Ludvíkově pod Smrkem. 
197. Informaci pana Malého o tom, že plánované akce SDH Ludvíkov pod Smrkem budou 

zaměřeny ke 130. výročí založení.  
 
ZM ukládá   

198. OVŽP prověřit stav odkrytého kanálu u závory ke kyselce. 
199. Odboru správy majetku jednat s firmou RENGL o zlepšení kvality výlepu plakátů. 
200. OVŽP vyzvat majitele zábradlí u spodní brány objektu bývalé Textilany k jeho opravě. 
201. OVŽP prověřit u FVS, a. s. nutnost vypouštění fekálií v centru města. 

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

 

Mgr. Šárka Himmelová                                                                                             Ing. Karel Jeřábek                     
  ověřovatel zápisu                                                                                                      ověřovatel zápisu 
 


