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Z á p i s 
ze 4. zasedání zastupitelstva m�sta Nové M�sto pod Smrkem 

konaného dne 14. b�ezna 2007 
 

P�ítomni: p. Ing. Pavel Smutný, pí Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný,  
                  pí Mgr. Šárka Kole�ková, p. Jan Selnekovi�, p. Milan Kotrbatý, p. Pavel Malý, 
                  p. Miroslav Kozák, pí V�ra Husáková, pí Jana Dob�ichovská, pí Miloslava Suková,  
                  p. Jaromír Pelant, pí Mgr. Radoslava Žáková, pí Mgr. Michaela Smutná, p. Miloš Vojá�ek                 
                                                                                                                                            (15 �len� ZM) 
                  pí Walterová (sekretariát) 
 
Omluveni: pí Mgr. Marie �echová, p. Ing. Karel Je�ábek                                               (2 �lenové ZM) 
 
Program zasedání: 

1. Schválení programu 
2. Volba návrhové komise a ov��ovatel� zápisu 
3. Kontrola usnesení 
4. P�ipomínky ob�an� 
5. Rozpo�et m�sta Nové M�sto pod Smrkem na rok 2007 
6. Smlouva o dopravní obslužnosti 
7. Dopln�ní finan�ního a kontrolního výboru 
8. R�zné 

 
Zasedání zastupitelstva m�sta (ZM) zahájil pan Ing. Pavel Smutný, starosta m�sta. Zasedání ZM bylo 
svoláno v souladu se zákonem, byla p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina zastupitel� a tudíž bylo usnášení 
schopné.  
 
1. Schválení programu 
Pan starosta seznámil ZM s programem jednání. 
Pan Kozák podal návrh na vyjmutí bodu �. 7 „Dopln�ní finan�ního a kontrolního výboru“. Pan Kozák 
uvedl, že s ním, jako s p�edsedou finan�ního výboru (FV) nikdo o dopln�ní nejednal. K tomuto návrhu 
se p�ipojil pan Kotrbatý, který dodal, že s ním také jako s p�edsedou kontrolního výboru nebylo  
o dopln�ní jednáno.  
Pan starosta uvedl, že dle odst. 2 § 118 zákona �. 128/2000 Sb., o obcích by m�l být ve výborech 
lichý po�et �len�. V této chvíli je po�et �len� sudý, proto dal tento bod na program jednání. 
Pan starosta dal hlasovat o návrhu pana Kozáka a pana Kotrbatého o vyjmutí bodu �. 7 „Dopln�ní 
finan�ního a kontrolního výboru“. 

Hlasování: 13 – 0 – 2  
 
Pan starosta dal hlasovat o schválení programu jednání. 

Hlasování: 15 – 0 – 0   
 
2. Volba návrhové komise a ov��ovatel� zápisu 
Návrhová komise: pan Pavel Malý, pan Miloslav Vojá�ek 

Hlasování: 13 – 0 – 2 
Ov��ovatelé zápisu: paní Miloslava Suková, paní Mgr. Šárka Kole�ková 

Hlasování: 13 – 0 – 2  
Zapisovatelka: pí Walterová 
 
 
3. Kontrola usnesení 
ZM ukládá 
       13. Místostarostce jednat s KSS LK o odstran�ní nedostatk� po rekonstrukci Frýdlantské ulice –   
             bylo jednáno s panem Novákem z Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK). Pan  
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              Novák sd�lil, že zástupce m�sta bude p�izván k reklama�nímu �ízení. �ekl, že budou vd��ni  
              za p�ipomínky. Ze strany m�sta budou p�ipomínky zaslány písemn� na KSS KL – úkol  
              spln�n 

14. OVŽP prov��it možnost umíst�ní zrcadla v nep�ehledné zatá�ce v Ludvíkov� pod Smrkem –
Krajské správ� silnic Libereckého kraje (KSS LK) byla zaslána žádost o umíst�ní odrazového 
zrcadla v Ludvíkov� pod Smrkem. KSS LK, která je majetkovým správcem krajské silnice ev. 
�. III/290 15, zaslala nesouhlasné stanovisko.Ve svém vyjád�ení uvedla, že neshledala d�vod  
k osazení odrazového zrcadla, p�estože se jedná o pravoúhlou zatá�ku. Vnit�ní oblouk je ze 
2/3 p�ehledný, bez p�ekážek a zpevn�ná plocha na vn�jším oblouku je dostate�ná pro vyhnutí 
p�i st�etu s v�tším vozidlem. M�Ú Frýdlant, odboru vnit�ních v�cí a dopravy (OVVD), byla 
zaslána žádost o místní úpravu provozu v Ludvíkov� pod Smrkem (osazení odrazového 
zrcadla). K tomuto bylo sd�leno, že požadavek byl projednán s por. Malým z  dopravního 
inspektorátu (DI) P�R v Liberci. Ze strany DI nebyl dán souhlas k umíst�ní požadovaného 
dopravního za�ízení, proto OVVD ve Frýdlantu nem�že požadovanou místní úpravu provozu 
stanovit – úkol spln�n 

15. Místostarostce zajistit p�ezna�ení parkovišt� u M�Ú – parkovišt� bylo p�ezna�eno – úkol 
spln�n 

16. Paní Strakové zabývat se zimní údržbou a �ešením konkrétních p�ípad� – úkol trvalý 
(nebude nadále uvád�n v kontrole úkol�) 

17. Starostovi pozvat na zasedání ZM zástupce Ú�adu práce – bylo jednáno s Ú�adem práce (ÚP) 
v Liberci. Následného zasedání ZM se zú�astní tiskový mluv�í ÚP – úkol spln�n 

18. Starostovi pov��it  odpov�dný odbor M�Ú na p�edávání zprávy o zachování a rozvoji aktivit 
dle �l. III odst. 6 smlouvy o bezúplatném p�evodu nemovitého majetku �. ULB/1/BPN-
MNpS/06 – byl pov��en správní odbor M�Ú – úkol spln�n 

19. P�edkladatel�m materiál� na zasedání ZM, aby u dlouhodobých záležitostí byla krátce 
nastín�na historie  - úkol trvalý 

20. Zapisovatelce rozepisovat v zápisech zkratky – v tomto se bude i nadále pokra�ovat – úkol 
spln�n 

 
ZM pov��uje  

21. Starostu realizací odprodeje pohledávky m�sta Nového M�sta pod Smrkem za a. s. Opravna 
dopravní techniky za cenu 120 000,-- K� – bylo zrealizováno, platba ve výši 120.000,-- K� 
byla p�evedena na ú�et m�sta – úkol spln�n 

 
Usnesení: ZM bere na v�domí zprávu o kontrole usnesení bez p�ipomínek. 

Hlasování: 15 – 0 – 0  
 
 
4. P�ipomínky ob�an� 
Pan Czerwinski uvedl, že by bylo nutné vyzvat majitele pozemku, který je nad firmou pana Kapka 
(Interbyt) v Zámecké ulici, k odstran�ní v�tví z padlých strom�, které p�esahují do komunikace. Dále 
pan Czerwinski op�tovn� protestoval proti výstavb� obytného domu ve Frýdlantské ulici (39 BJ). 
Paní Suková uvedla, že v ulici Na Výsluní provád�la Frýdlantská vodárenská spole�nost, a. s. (FVS, 
a. s.) opravu vodovodního potrubí a došlo k porušení chodníku, který není dodnes opraven. Paní 
Suková se dotázala kdo provede opravu chodníku. Pan Suk odpov�d�l, že opravu by m�la provést 
FVS, a. s. Bude zaslána výzva. 
Pan Zoller se dotázal, kdy dojde k oprav� chodníku p�ed jeho domem ve Frýdlantské ulici. Na 
n�kterých místech se chodník propadá. Dále se dotázal, zda by bylo možné n�co provést s poklopem 
kanálu na k�ižovatce Frýdlantská ulice a Myslbekova ulice poblíž jeho domu. P�ejížd�ním kanálu auty 
vzniká zna�ný hluk. Dále pan Zoller uvedl, že firma KVAPRO p�i doprav� materiálu k vedlejšímu 
domu poškodila sloupek plotu u jeho domu. Paní místostarostka odpov�d�la, že chodníky ješt� 
nejsou zkolaudovány, oprava bude provedena v rámci reklama�ního �ízení. Ostatní p�ipomínky budou 
prov��eny. 
Paní Suková upozornila na vy�nívající kabely ze sloupku (pravd�podobn� telefonní rozvad��) 
v Nádražní ulici. Pan starosta uvedl, že bude prov��eno. 
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Paní Mgr. Smutná se dotázala, zda jsou známi vlastníci dom� ve Frýdlantské ulici (objekt býv. 
prodejny Propona, bývalých potravin a vedlejší d�m). Domy jsou ve špatném technickém stavu, 
dochází k opadávání omítky a mohlo by dojít ke zran�ní chodc�. Pan Suk odpov�d�l, že vlastníci 
dom� jsou známi - pan Popovi�, manželé Chmeliarovi a pan Brzobohatý. K zajišt�ní technického 
zabezpe�ení objekt� již byli OVŽP vyzváni v lo�ském roce.  
Pan Suk se dotázal, jaká je situace ohledn� obsazení místa praktického léka�e pro dosp�lé po MUDr. 
Semerákové. Pan starosta uvedl, že paní MUDr. Semeráková ukon�í �innost praktického léka�e 
k 31.03.2007. Z osobního jednání vyplynulo, že ke stejnému datu paní MUDr. Semeráková zrušila 
licenci. Odbor zdravotnictví Krajského ú�adu Libereckého kraje (KÚLK) vyhlásil již druhé výb�rové 
�ízení na praktického léka�e. Podávání p�ihlášek do výb�rového �ízení kon�í 20.03.2007. Pan starosta 
uvedl, že nechal zve�ejnit inzeráty nap�. v Tempus Medicorum (odborný �asopis pro léka�e) a na 
dalších inzertních stránkách a také na webových stránkách Nového M�sta pod Smrkem. Z jeho strany 
byly osloveny i konkrétní osoby. Obsazování ordinací praktických léka�� je všeobecný problém 
nejenom v Novém M�st� pod Smrkem a to z d�vodu nedostatku léka�� s atestací na všeobecné 
léka�ství. Dále pan starosta �ekl, že ze zákona má povinnost zajistit zdravotní pé�i svým pojišt�nc�m 
zdravotní pojiš�ovna. Je v kontaktu s �editelem Liberecké Všeobecné zdravotní pojiš�ovny (VZP �R) 
Ing. Pet�í�kem.. VZP �R ur�í pracovišt�, pravd�podobn� ve Frýdlantu, kde budou zajišt�ny základní 
léka�ské úkony. Žádný léka� však nesmí odmítnout pomoc v naléhavém p�ípad�. Pan Kozák �ekl, že 
MUDr. Semeráková ukon�ila svou �innost vlivem p�ístupu VZP �R a ZM by m�lo zaujmout 
stanovisko k zajišt�ní pé�e ze strany VZP �R. ZM by nem�lo souhlasit s postupem VZP �R. VZP �R 
by m�la zajistit léka�e, který by dojížd�l do Nového M�sta p. S.. Paní Mgr. Smutná uvedla, že 
v žádném p�ípad� nelze dávat paní MUDr. Semerákové vinu za nastalou situaci, protože paní doktorka 
je v d�chodovém v�ku a dalo se p�edpokládat, že dojde z její strany k ukon�ení �innosti praktického 
léka�e. Pan starosta �ekl, že povinností VZP �R je zajistit pé�i o pacienty a není nutné k tomu ze 
strany ZM zaujímat  stanovisko, nebo� VZP �R by jím stejn� nebyla nijak vázána. Lze pouze 
vyjednávat. Paní Husáková dodala, že by se mohlo zkusit jednat s VZP �R o zajišt�ní provedení 
základních léka�ských úkon� v Novém M�st� pod Smrkem. 
 
Usnesení: ZM schvaluje program zasedání ZM s navrženou zm�nou vyjmout z programu bod 
�. 7 „Dopln�ní finan�ního a kontrolního výboru“. ZM schvaluje návrhovou komisi a ov��ovatele 
zápisu. ZM bere na v�domí op�tovný protest pana Czerwinského proti výstavb� obytného domu 
ve Frýdlantské ulici (39 BJ). ZM ukládá OVŽP provést místní šet�ení na pozemku nad objektem 
firmy Interbyt a vyzvat majitele k odstran�ní v�tví z padlých strom�, které p�esahují do 
komunikace. ZM ukládá OVŽP vyzvat majitele dom� �. p. 250, 332, 355 ve Frýdlantské ulici 
k zajišt�ní zabezpe�ení technického stavu objekt�. ZM ukládá místostarostce zajistit opravu 
chodníku u domu pana Zollera, poklopu kanaliza�ní vpusti ve Frýdlantské ulici v k�ižovatce 
s ulicí Myslbekova a opravu sloupku plotu v Myslbekov� ulici u zahrady pana Zollera. ZM 
ukládá místostarostce zajistit opravu sloupku telefonního rozvad��e v Nádražní ulici. ZM 
ukládá starostovi, v p�ípad� neobsazení místa praktického léka�e pro dosp�lé v Novém M�st� 
pod Smrkem, jednat s VZP �R o  zajišt�ní provád�ní základních léka�ských úkon� v Novém 
M�st� pod Smrkem. 

Hlasování: 15 – 0 – 0  
 
 
5. Rozpo�et m�sta Nové M�sto pod Smrkem na rok 2007 
 
Paní Ing. Beranová seznámila zastupitele s p�íjmovou �ástí rozpo�tu m�sta pro rok 2007. 
 

    Plán 2007     
           (K�)  
                            

Skute�nost 2006 
           (tis. K�) 

dan� sdílené ze SR 25.351.000                25.138 
místní dan�  (t�. 1)   2.193.000                  2.840 
celkem dotace (t�. 4) 13.589.185                17.032 
kapitálové p�íjmy (t�.3)   2.200.000                  1.909 
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neda�ové p�íjmy (t�. 2) 18.204.950                17.724 
p�evod   2.165.000                  3.364 
dotace 39 BJ 21.450.000                         0 
granty        81.000                       90 
vratka  (záloha na grant  - Mamiklub)        97.050                         0 
celkem p�íjmy  85.331.185                68.097 

 
Paní Mgr. Yveta Svobodová a paní Miloslava Suková na základ� § 83 odst. 2) zákona 128/2000 
Sb., o obcích (�len zastupitelstva obce, u n�hož skute�nosti nasv�d�ují, že by jeho podíl na ur�ité 
záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro n�j samotného nebo osobu blízkou, 
pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základ� zákona nebo plné moci (st�et zájm�), 
je povinen sd�lit tuto skute�nost p�ed zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost 
projednávat. O tom, zda existuje d�vod pro vylou�ení z projednávání a rozhodování této záležitosti, 
rozhoduje tento orgán obce) navrhly své vylou�ení z projednávání a rozhodování o výši p�ísp�vku 
m�sta jimi �ízeným p�ísp�vkovým organizacím (ROROŠ a MŠ). 
 
Pan starosta dal hlasovat o schválení návrhu paní Mgr. Svobodové a paní Sukové o vylou�ení 
z projednávání a rozhodování o výši p�ísp�vku m�sta jimi �ízeným PO. 

Hlasování: 7 – 6 – 2   
P�edložený návrh paní Mgr. Svobodové a paní Sukové nebyl schválen. 

 
Paní Ing. Beranová seznámila zastupitele s návrhem výdajové �ásti rozpo�tu m�sta roku 2007 
v jednotlivých kapitolách.  
 
organizace p�edložený návrh  

rozpo�tu 
2007          

   zm�ny  
 v návrhu 

rozpo�et m�sta 
na rok 2007          

ZŠ Tyl.   1.786.000    1.786.000 
MŠ      906.000       906.000 
ZUŠ      248.000       248.000 
ROROŠ      329.000       329.000 
ZŠ Tex.        25.000         25.000 
SRC   2.655.000    2.655.000 
MÚ 13.425.000  13.425.000 
DPS   1.594.000    1.594.000 
BS 10.976.000  10.976.000 
Les      191.000       191.000 
Odp. hosp.   2.950.000    2.950.000 
JSDHM      448.000       448.000 
JSDHL      235.000       235.000 
Knihovna       758.000       758.000 
Muzeum        41.000         41.000 
VO      981.000       981.000 
�ist. m�sta      870.000       870.000 
Zele�      234.000       234.000 
Budovy    1.192.000    1.192.000 
Kotelna       625.000       625.000 
M�sto    2.416.000     2.416.000  
Útulek       270.000       270.000 
�OV      322.000       322.000 
St�. oprav 26.246.185 - 50.000 26.196.185 
Komunik.      405.000       405.000 
Rozhlas         25.000         25.000 
Poh�eb.               326.000       326.000 
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Liška       274.000       274.000 
Dopr. obsl.      353.000       353.000 
Úv�r KB       1.239.000    1.239.000 
Vratka SD      588.000       588.000 
SD 11.427.000  11.427.000 
SPOZ        60.000         60.000 
Granty        50.000  + 50.000      100.000 
AFK        80.000         80.000 
Bez rozdílu                 0                  0 
Odvody       128.000       128.000 
VPP      653.000       653.000 
Výdaje celkem 85.331.185   85.331.185  

 
Paní Dob�ichovská podala návrh na snížení p�ísp�vku z rozpo�tu m�sta  pro PO SRC o 200.000,--K�.  
Pan Novotný se dotázal paní Dob�ichovské pro� navrhuje snížení p�ísp�vku. Paní Dob�ichovská 
uvedla, že vzhledem k dosaženému hospodá�skému výsledku (HV) za rok 2006. Pan starosta uvedl, 
že snížením p�ísp�vku pro PO SRC by mohlo dojít k omezení provozu. 
Pan starosta dal hlasovat o schválení návrhu paní Dob�ichovské snížit p�ísp�vek m�sta pro PO SRC  
o 200.000,-- K�. 

Hlasování: 3 – 9 – 3 
P�edložený návrh paní Dob�ichovské o snížení p�ísp�vku m�sta pro PO SRC o 200.000,-- K� 
nebyl schválen. 
 
Paní Husáková podala návrh na navýšení p�ísp�vku v kapitole SPOZ o 50.000,-- K� a v kapitole 
granty o 50.000,-- K�. Uvedla, že finan�ní prost�edky (100.000,-- K�) by mohly být p�evedeny 
z kapitoly PO SRC. Pan starosta uvedl, že navrhované finan�ní prost�edky na kapitole SPOZ jsou 
srovnatelné s rokem 2006. V roce 2006 byl p�ísp�vek m�sta na kapitole SPOZ 70.000,-- K�, 
vy�erpáno bylo 62.000,-- K� a navrhovaný p�ísp�vek pro rok 2007 je ve výši 60.000,-- K�. Paní 
Husáková opravila sv�j návrh a navrhla navýšení p�ísp�vku v kapitole granty o 50.000,-- K� a 
snížení p�ísp�vku m�sta o 50.000,-- K� v kapitole PO SRC. 
Paní Suková �ekla, že na kapitole granty je málo finan�ních prost�edk�, a proto by m�la RM p�i 
p�id�lování zohlednit organizace, které ne�erpají žádné finan�ní prost�edky z rozpo�tu m�sta. 
Paní Mgr. Svobodová uvedla, že v prvních návrzích rozpo�tu m�sta byla položka granty nulová, te	 
je na ní alespo� �ástka 50.000,-- K�. Pokud budou lidé chodit do bazénu, tak vlastn� �erpají p�ísp�vek 
m�sta. Paní Husáková oponovala tím, že všichni nemohou, nebo necht�jí chodit do bazénu (nap�. 
d�chodci) a trvala na svém návrhu. Pan L. Novotný �ekl, že by bylo dobré mít na kapitole granty 
vyšší finan�ní �ástku, ale nem�žeme v�d�t, jak by odejmutí �ástky 50.000,-- K� poškodilo chod PO 
SRC. Pan starosta uvedl, že na provoz bazénu nelze získat žádné dotace, pouze na vybavení. Jediná 
pohyblivá složka rozpo�tu je st�edisko oprav. Pro tuto oblast je také možné získávat dotace, které však 
nemohou být p�edem v rozpo�tu. Je tedy možné požadovanou �ástku p�evést ze st�ediska oprav s tím, 
že bude dopln�no dotacemi. Pan L. Novotný �ekl, že by možná sta�ilo 30.000,-- K�. Paní 
místostarostka k tomu dodala, že pokud bude snížena �ástka na st�edisku oprav, bude se mén� 
opravovat a vrátí se to na nespokojenosti ob�an�. Pan Vojá�ek �ekl, že opravy jsou prioritní, ty je 
pot�eba provád�t. Paní místostarostka uvedla, že p�íjmem do rozpo�tu, který není zahrnut v p�íjmové 
�ásti, by byl prodej kina. Paní Mgr. Smutná se dotázala, zda lze �ešit navýšení rozpo�tu na granty až 
v pr�b�hu roku jako v lo�ském roce. Paní Ing. Beranová odpov�d�la, že získané dotace jsou v�tšinou 
vázané na ur�itou akci a rozpo�tovou zm�nou budou vloženy do rozpo�tu. Paní Husáková �ekla, že 
nejlepší by bylo provést p�esun ze st�ediska oprav na granty ihned a získané dotace dát v pr�b�hu roku 
na st�edisko oprav.  
Pan starosta dal hlasovat o schválení návrhu paní Husákové p�evést 50.000,-- K� z kapitoly st�ediska 
oprav na kapitolu granty. 

Hlasování: 14 – 1 – 0   
Návrh paní Husákové byl schválen - z kapitoly st�ediska oprav byla p�evedena �ástka 50.000,--  
K� na kapitolu granty.   
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Pan Vojá�ek podal návrh p�evést z kapitoly st�edisko oprav 40.000,-- K� na kapitolu Amatérský 
fotbalový klub (AFK). Pan Kozák nesouhlasil s návrhem pana Vojá�ka, st�edisko oprav musí 
existovat. Pokud se má krátit, tak ve všech kapitolách, ne pouze na st�edisku oprav. 
Pan starosta dal hlasovat o návrhu pana Vojá�ka p�esunout �ástku 40.000,-- K� z kapitoly st�edisko 
oprav na kapitolu AFK. 

Hlasování: 2 – 13 – 0  
Návrh pana Vojá�ka o p�esunu �ástky 40.000,-- K� z kapitoly st�ediska oprav na kapitolu AFK 
nebyl schválen. 
 
Usnesení: ZM schvaluje p�edložený návrh rozpo�tu m�sta pro rok 2007 s p�ijatými zm�nami. 

Hlasování: 15 – 0 – 0  
 
Pan starosta uvedl, že je pot�eba v rámci projednání rozpo�tu m�sta projednat a schválit priority 
st�ediska oprav. Usnesení je nutné dokládat k žádostem o dotace. V p�edloženém návrhu priorit 
st�ediska oprav bude nutné opravit finan�ní �ástku u položky �. 12 opravy komunikací snížit  
o 50.000,-- K� (p�evod na kapitolu granty) 
 
Pan Selnekovi� uvedl, že Školská rada (ŠR) se zabývala opravami na budovách ZŠ a projednala, že 
nejprve by bylo dobré provést na ZŠ vým�nu oken a pak teprve opravu st�echy. V návrhu priorit 
st�ediska oprav je uvedena oprava st�echy. Pan Mgr. J. Novotný k tomu dodal, že s paní 
místostarostkou tento návrh ŠR projednal, ale z d�vodu nedostatku finan�ních prost�edk� byla zvolena 
oprava st�echy. Vým�na oken by stála cca 1.000.000,-- K�. Paní místostarostka uvedla, že vým�na 
oken u ZŠ m�že být dopln�na k prioritám pod �arou pro p�ípad, že by bylo možné získat grant. 
 

St�edisko oprav – opravy dle priorit 
1. St�echa MŠ 300 000,-- K� 
2. St�echa ZŠ dílny 200 000,-- K� 
3. Zdravotní st�edisko –  rozvody topení 300 000,-- K� 
4. Balkón + st�echa M�Ú 100 000,-- K� 
5. ZUŠ – oprava st�echy, komín – odstran�ní   38 000,-- K� 
6. MŠ (Komunitní centrum) st�echa, žlaby 140 000,-- K� 
7. Sokolovna – st�echa 100 000,-- K� 
8. Trafostanice Táborová základna Jind�ichovice p. S. 135 000,-- K� 
9. Požární zbrojnice žlaby, st�echa nad bytem   52 000,-- K� 
10. Správa budov – opravy st�ech, žlab�, svod�, nát�ry   78 000,-- K� 
11. Koupališt� – úprava b�ehu, písek   15 000,-- K� 
12. Opravy komunikací  návrh 200.000,-- K�  (– 50.000,- na granty) 150 000,-- K� 

 
13. Vrata hasi�i   80 000,-- K� 
14. P�echod pro chodce u mostu – Frýdlantská ul.   25 000,-- K� 
15. Osv�tlení ve t�ídách ZŠ 250 000,-- K� 
16. St�echa ZŠ Textilanská 100 000,-- K� 
17. Sokolská ul. 500 000,-- K� 
18. Dlažba na dvoru Policie 140 000,-- K� 
19. Voda - útulek pro psy 100 000,-- K� 
20. P�echod u ZŠ  Jind�ichovická ul. – m��ení rychlosti 100 000,-- K� 
21. Nám�stí a chodníky okolo 700 000,-- K� 
22. Demolice Stiblíkárna 600 000,-- K� 
23. Komunikace P�ebytek 600 000,-- K� 
24. Komunikace Hajništ� 500 000,-- K� 
25. Oprava h�bitovní zdi 100 000,-- K� 
26. Vým�na oken ZŠ                   (dopln�no po projednání)  1 000 000,-- K� 

 
Pod �arou nejsou vyjmenovány všechny požadavky – jen ty nejd�ležit�jší. 
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Usnesení: ZM schvaluje po�adí priorit akcí st�ediska oprav dle navrženého seznamu v�etn� 
navržených zm�n. 

Hlasování: 15 – 0 – 0  
 
 

6. Smlouva o dopravní obslužnosti 
ZM obdrželi ve svých materiálech „Smlouvu o spolupráci p�i zajišt�ní dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje pro období roku 2007. P�edm�tem smlouvy je stanovení pravidel spolupráce p�i 
zajiš�ování dopravní obslužnosti LK. M�sto Nové M�sto pod Smrkem uhradí na zajišt�ní dopravní 
obslužnosti �ástku ve výši 352.800,-- K�. 
 
Usnesení: ZM schvaluje Smlouvu �. OLP/1792/2007 o spolupráci p�i zajišt�ní dopravní 
obslužnosti Libereckého kraje pro období roku 2007. ZM pov��uje starostu m�sta pana Ing. 
Pavla Smutného podpisem smlouvy o spolupráci p�i zajišt�ní dopravní obslužnosti Libereckého 
kraje pro období roku 2007. 

Hlasování: 15 – 0 – 0 
 
 
7. R�zné 
Pan Kozák vznesl dotaz ohledn� pronajaté místnosti v p�ízemí knihovny Mamiklubu. Mamiklub má 
pronajatu místnost za poplatek 15,-- K� na hodinu a místnost si pln� p�izp�sobil své �innosti. RM p�i 
schválení pronájmu nebrala v úvahu, že místnost byla využívána doposud k jiným ú�el�m - sch�ze 
spolk�, politických organizací a p�edevším k prodejním akcím, které nejvíce p�ispívaly do rozpo�tu 
m�sta. V sou�asnosti ji vzhledem k jejímu vybavení nelze prakticky využít jinak, než k �innosti 
Mamiklubu. Pan starosta odpov�d�l, že vše bylo zváženo. Je dohodnuto, že v místnosti z�stanou 
p�vodní stoly a pokud bude  nahlášena sch�ze, �i prodejní akce, bude místnost poskytnuta dle pravidel 
a ceníku schváleného RM. Všechny v�ci, které si tam �lenky Mate�ského centra (OSMC) umístily, 
jsou lehce p�est�hovatelné. D�íve užívaly klubovnu v Sokolovn�. Podmínky tam nebyly úpln� 
vyhovující, p�edevším díky velkým náklad�m na  vytáp�ní. Paní Suková uvedla, že maminky s d�tmi 
mají možnost scházet se odpoledne ve školce. M�ly by tam dobré podmínky. Tento klub ale vznikl 
pravd�podobn� pro maminky, které si cht�jí odpo�inout a scházet se v dopoledních hodinách. Pan 
starosta uvedl, že se scházejí dopoledne i odpoledne a smluvn� je ošet�eno, že  prostory využívají 
pouze za provozu knihovny. O konání prodejní akce dosud nikdo nepožádal. Zám�rem rady bylo 
využít prostor, který byl využíván minimáln� a p�inášel pouze náklady na temperování. Paní Mgr. 
Smutná uvedla, že to není pouze pro maminky, chodí tam i s d�tmi. Sama do centra docházela. Pan 
starosta �ekl, že OSMC získalo dotaci na vybavení a podalo si žádost o dotaci na vybudování 
d�tského h�išt�. Paní Suková uvedla, že v žádosti o dotaci bylo uvedeno, že v Novém M�st� není 
žádné vyhovující d�tské h�išt�, ale dle jejího názoru je v areálu školky h�išt� p�kné. Pan starosta 
oponoval tím, že v areálu školky není h�išt� ur�eno pro širokou ve�ejnost, je pro pot�eby školky. Paní 
Suková �ekla, že pokud by se d�ti chovaly slušn�, mohlo by být h�išt� ur�eno i pro ve�ejnost. H�išt� je 
bezpe�né, protože je oploceno. Pan starosta dodal, že snahou OSMC je obnovit d�tské h�išt� mezi 
paneláky pro širokou ve�ejnost. O grant si mohl požádat kdokoliv. Paní Suková �ekla, že pouze 
právnické osoby, ne PO. Záleží na dohod�, jak využívat h�išt� u školky. Paní Mgr. Svobodová 
uvedla, že v každém p�ípad� bude za využívání h�išt� zodpovídat školka. Dále se dotázala, kdo bude 
zodpovídat za vybudování h�išt� a za následnou údržbu a opravy. Pan starosta odpov�d�l, že h�išt� 
by vybudovala firma, která p�esn� ví, jaké požadavky z hlediska bezpe�nosti musí d�tská h�išt� 
spl�ovat. Tyto firmy zajiš�ují i následný servis. Dnes již v mnoha m�stech existují p�íklady, jak vše 
m�že fungovat. Pan Kozák �ekl, že získat grant na vybudování h�išt� není tak jednoduché, jak se  
o tom hovo�í. D�ležité je potom také splnit podmínky pro vybudování a údržbu d�tského h�išt�.  
O t�chto podmínkách paní Meinerová p�ed podáním žádosti o grant v�d�la z lo�ského roku. 
V lo�ském roce byla vytipována t�i místa na vybudování h�išt�, a byla podána i žádost o grant. Dále 
pan Kozák uvedl, že OSMC je ob�anské sdružení (o. s.) a byl by nerad, aby se stalo pravidlem 
p�j�ování finan�ních prost�edk� z rozpo�tu m�sta na pokrytí grantu.  
Paní místostarostka pod�kovala zam�stnanc�m M�Ú za to, že v kolektivním vyjednávání p�istoupili 
na navýšení jejich p�ísp�vku na  stravenky. 
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Paní Mgr. Svobodová uvedla, že nesouhlasí s vyjád�ením KSS LK o zamítnutí žádosti na umíst�ní 
odrazového zrcadla v Ludvíkové pod Smrkem. Dále navrhla, aby bylo domluveno sezení zástupc� PO, 
o. s. a jiných organizací m�sta s panem Kavkou, kde by bylo domluveno možné poskytování informací 
o vhodných dota�ních titulech, aby tyto organizace m�ly vždy aktuální p�ehled o možnostech získání 
dotací na jejich �innost. Pan starosta �ekl, že zatím je systém opa�ný. Vyhlášené dota�ní tituly si 
každý sleduje sám a pak za panem Kavkou dojde s konkrétním návrhem projektu, který pan Kavka 
zpracuje. Dále pan starosta uvedl, že i z jeho strany jsou podávány informace n�kterým organizacím, 
ale mnohdy není z jejich strany snaha podat žádost o dotaci. Existují také webové portály, na kterých 
jsou dostupné aktuální informace o nabídkách. Paní místostarostka dodala, že pokud PO požádají 
pana Kavku, aby jim vyhledal informace ke konkrétnímu požadavku, tak informace poskytne. Paní 
Mgr. Svobodová �ekla, že myslela na to, dohodnout pevná pravidla o poskytování aktuálních 
informací o grantech. V Liberci byla organizace „Otev�ený list“, která poskytovala aktuální informace 
o možných žádostech o grant a termínech podání žádostí. Pan starosta �ekl, že v pond�lí ráno probíhá 
pravidelná porada vedení a na ní jsou rozd�lovány konkrétní úkoly. Jsou tam také projednávány 
nabídky dota�ních program� a informace jsou p�edávány organizacím m�sta. Paní Mgr. Svobodová 
k tomu �ekla, že tímto zp�sobem jsou poskytovány informace o grantech dle názoru vedení m�sta. Její 
snahou je, aby byl stanoven systém p�edávání informací o všech grantech. Pan starosta op�tovn� 
uvedl, že zatím je situace opa�ná, v podstat� je nutné trochu nutit organizace do toho, aby v�bec  
o granty žádaly. Pan Mgr. J. Novotný uvedl, že má dobré zkušenosti týkající se spolupráce s panem 
Kavkou ve vyhledávání informací o možných grantech.  
Pan Vojá�ek uvedl, že umíst�ní odrazového zrcadla v Ludvíkov� pod Smrkem není p�ímo nutné. Vše 
je jenom o kázni �idi��. Paní Mgr. Svobodová oponovala tím, že v zimním období, když je sníh, je 
vozovka zúžená. Paní místostarostka podotkla, že jednání s dot�enými orgány je složité. KSS LK 
zaslala nesouhlasné stanovisko k umíst�ní odrazového zrcadla. Proti nepovolení místní úpravy, které 
vydal OVVD M�Ú ve Frýdlantu se nelze odvolat, protože opat�ení nebylo vydáno ve správním �ízení. 
Dále uvedla, že byla plánována realizace p�echodu pro chodce ve Frýdlantské ulici (u mostu). 
Realizace byla p�edb�žn� odsouhlasena OVVD M�Ú ve Frýdlantu. Byla provedena terénní poch�zka 
s pracovnicí OVVD ve Frýdlantu, z jejíž strany bylo sd�leno, za jakých podmínek bude možné 
vybudování p�echodu zrealizovat. Na základ� sd�lených podmínek bylo zadáno vypracování projektu, 
které �eší nap�. bezbariérový p�ístup, bodové osv�tlené p�echodu atd. Protože jsme cht�li požádat  
o grant na tento p�echod,  byl požádán o vyjád�ení  OVVD ve Frýdlantu a DI Liberec. Z OVVD bylo 
nakonec sd�leno, že povolí vybudování p�echodu pro chodce s podmínkou, že bude p�epracován 
projekt a budou spln�ny podmínky uvedené ve vyjád�ení (nap�. zrušení p�echodu pro chodce  
u Textilany, vybudování ostr�vku atd.). Z tohoto d�vodu jsme nemohli žádost o grant podat a projekt 
musíme p�epracovat. 
Paní Suková se dotázala na termín uzavírky mostu v Raspenav�. Pan Kozák odpov�d�l, že uzavírka 
byla prodloužena do 30.06.2007. 
 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                                                                                                Mgr. Radoslava Žáková 
   starosta m�sta                                                                                                       místostarostka m�sta 
 
 
 
 
 
 
 
 Miloslava Suková                                                                                                  Mgr. Šárka Kole�ková 
ov��ovatelka zápisu   ov��ovatelka zápisu  
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U s n e s e n í 
ze 4. zasedání zastupitelstva m�sta Nové M�sto pod Smrkem 

konaného dne 14. b�ezna 2007 
 

ZM schvaluje 
22. Program zasedání ZM s navrženou zm�nou vyjmout z programu bod �. 7 „Dopln�ní 

finan�ního a kontrolního výboru“. 
23. Návrhovou komisi a ov��ovatele zápisu. 
24. P�edložený návrh rozpo�tu m�sta pro rok 2007 s p�ijatými zm�nami. 
25. Po�adí priorit akcí st�ediska oprav dle navrženého seznamu v�etn� navržených zm�n. 
26. Smlouvu �. OLP/1792/2006 o spolupráci p�i zajišt�ní dopravní obslužnosti Libereckého kraje 

pro období roku 2007.  
 
ZM bere na v�domí 

27. Zprávu o kontrole usnesení bez p�ipomínek. 
28. Op�tovný protest pana Czerwinského proti výstavb� obytného domu ve Frýdlantské ulici (39 

BJ). 
 
ZM ukládá  

29. OVŽP provést místní šet�ení na pozemku nad objektem firmy Interbyt a vyzvat majitele 
k odstran�ní v�tví z padlých strom�, které p�esahují do komunikace. 

30. OVŽP vyzvat majitele dom� �. p. 250, 332, 355 ve Frýdlantské ulici k zajišt�ní zabezpe�ení 
technického stavu objekt�. 

31. Místostarostce zajistit opravu chodníku u domu pana Zollera, poklopu kanaliza�ní vpusti ve 
Frýdlantské ulici v k�ižovatce s ulicí Myslbekova a opravu sloupku plotu v Myslbekov� ulici  
u zahrady pana Zollera. 

32. Místostarostce zajistit opravu sloupku telefonního vedení v Nádražní ulici. 
33. Starostovi jednat s VZP �R v p�ípad� neobsazení místa praktického léka�e pro dosp�lé 

v Novém M�st� pod Smrkem, o zajišt�ní provád�ní základních léka�ských úkon� v Novém 
M�st� pod Smrkem. 

 
ZM pov��uje  

34. Starostu m�sta pana Ing. Pavla Smutného podpisem smlouvy �. OPL/1792/2006 o spolupráci 
p�i zajišt�ní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období roku 2007. 

 
 

 
 
 
Ing. Pavel Smutný                                                                                                Mgr. Radoslava Žáková 
   starosta m�sta                                                                                                       místostarostka m�sta 
 
 
 
 
 
 
 Miloslava Suková                                                                                                  Mgr. Šárka Kole�ková 
ov��ovatelka zápisu   ov��ovatelka zápisu  
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