Město Nové Město pod Smrkem
Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem
telefon: 482 360 320 | e-mail: sekretariat@nmps.cz

ZÁPIS
zasedání číslo 20 Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem
konaného dne 18. 5. 2022 v zasedací místnosti MěÚ od 17:00 hod.

Doba jednání:

1:55

Přítomno:

16

Omluveni:

1

Neomluveni:
Předsedající:

Ing. Miroslav Kratochvíl

Zapisovatel*:

paní Jaroslava Walterová

Ověřovatelé zápisu: Pan Milan Kotrbatý, Pan Miloslav Hron
Tajemník:

Ing. Vladislav Petrovič

*Předsedající v souladu s jednacím řádem města určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Schválení programu
Úvod - (00:00:00-00:01:05)
Pan starosta: Vítám vás na dvacátém zasedání Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem.
Zastupitelstvo bylo svoláno v souladu se zákonem. Přítomno je 16 zastupitelů, což je nadpoloviční většina
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu určuji pana Milana Kotrbatého a pana Miloslava Hrona.
Z jednání zastupitelstva bude pořízen zvukový záznam, který bude uchován do příštího zasedání
zastupitelstva města a pak bude odstraněn.
Dále bude zhotoven zápis, který nebude doslovným přepisem zvukového záznamu.
Má někdo připomínku k předešlému zápisu? Pokud ne, přejdeme ke schválení programu zasedání.
Bod č. 1 - (00:01:05-00:04:10)
PROGRAM:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Připomínky občanů
4. Majetkoprávní věci
5. II. změna rozpočtu města roku 2022
6. Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2021 města Nové Město pod Smrkem
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022-2026
8. Strategický plán rozvoje města
9. Smlouva o výpůjčce - mobilní pódium 2022
10. Řešení odpadového hospodářství v rámci Mikroregionu Frýdlantsko
11. Různé
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje program zasedání zastupitelstva města Nové
Město pod Smrkem.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 1/20Z/2022 bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení
Bod č. 2 - (00:04:10-00:04:23)
Nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Připomínky občanů
Bod č. 3 - (00:04:23-00:06:05)
Diskuze:
Mgr. Semerádová Paní Heinrichová mne požádala, abych se dotázala, zda by zastupitelstvo nemohlo zvážit
při současné rekonstrukci náměstí výsadbu lip místo plánovaných javorů.
Pan starosta
To by nešlo. Firma, která zakázku vysoutěžila již stromy objednala.
Bc. Steﬀanová
Chtěla jsem se zeptat, jestli se ty rododendrony budou někam stěhovat?
Pan starosta
Rododendrony budou přemístěny k domu dětí (PO SVČ "ROROŠ") a na táborovou
základnu v Jindřichovicích pod Smrkem.

4. Majetkoprávní věci
Bod č. 4 (blok č. 4.1) - (00:18:20-00:20:25)
Revokace usnesení č. 2l/18Z/2021
Předkládá Ing. Veronika Paříková, vedoucí správního odboru MěÚ.
Na 18. zasedání Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem dne 15.12.2021 bylo schváleno usnesení
č. 2l/18Z/2021 v následujícím znění: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, dle GP č. 762-1179/2009, parcely č. 2461, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, parcely
č. 2505/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m2, parcely č. 2505/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
1 m2, parcely č. 2506, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m 2, za smluvní cenu 300 Kč/m2 a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví pana Radka Fialy. Toto usnesení
je platné do 30.06.2022. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím
lhůty končí.
Dle vyjádření Katastrálního úřadu by podle tohoto usnesení a již zhotoveného geometrického plánu
nebylo možné zapsat vlastnické právo k pozemkům, neboť se na nich nachází nezapsané stavby ve vlastnictví
rozdílné osoby. Aby bylo možné stavby jednoduše zapsat spolu s vlastnickým právem k pozemku pod stavbou,
je nutné, aby byl vlastník pozemku shodný s vlastníkem stavby. Z tohoto důvodu pan Radek Fiala žádá
o revokaci usnesení č. 2l/18Z/2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem ruší Usnesení č. 2l/18Z/2021, přijaté na 18. zasedání
zastupitelstva města dne 15.12.2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 2a/20Z/2022 bylo schváleno.
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Přílohy:
04.1_Fotomapa_212021_2461.pdf, 04.1_GP_212021_2461.pdf, 04.1_Usneseni 2l18Z2021.pdf
Bod č. 4 (blok č. 4.2) - (00:20:25-00:23:20)
Směna nemovité věci (pozemku) z vlastnictví města
Předkládá Ing. Veronika Paříková, vedoucí správního odboru MěÚ.
Město Nové Město pod Smrkem zveřejnilo na úřední desce záměr prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), formou oznámení
nejméně po dobu 15 dnů. Při stanovení návrhu smluvní ceny správní odbor vychází z ustanovení zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o oceňování majetku).
OZNÁMENÍ č. 04/2022 o směně nemovité věci města (pozemku).
Oznámení bylo vyvěšeno dne 28.03.2022 a dosud je zveřejněno, čímž je splněna minimální doba zveřejnění 15
dnů před projednáním v orgánech města (zasedání zastupitelstva), v téže době bylo rovněž zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce města (v rubrice úřední deska).
Jedná se o směnu pozemku:
parcely č. 545/4, trvalý travní porost, o výměře 132 m2, dle GP č. 1166-2344/2021 ve vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obci Nové Město pod
Smrkem, okresu Liberec (označeno modře).
Smluvní cena pozemku města je 150 Kč/m2, (zahrada v zastavitelném území).
Celkem je cena pozemku ve vlastnictví města Nové Město pod Smrkem ve výši 19.800 Kč.
a
parcely č. 1413/2, zahrada, o výměře 122 m2, dle GP č. 1166-2344/2021 ve vlastnictví Ing. Václava
Starého, zapsané na LV č. 477 v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem, okresu
Liberec (označeno oranžově).
Smluvní cena pozemku města je 150 Kč/m2, (zahrada v zastavitelném území).
Celkem je cena pozemku ve vlastnictví Ing. Václava Starého ve výši 18.300 Kč.
Směna se uskutečňuje na žádost Ing. Václava Starého z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů,
na pozemek ve vlastnictví Ing. Václava Starého zasahuje vodoteč, která není jako samostatný vodní tok
evidována. Části parcel ve vlastnictví města Nové Město pod Smrkem a Ing. Václava Starého byly v terénu
vytyčeny pro určení přesné výměry. Vlastník pozemků Ing. Václav Starý s navrhovanou směnou souhlasí, rozdíl
ve výměrách parcel (10 m2) je ochoten městu doplatit za cenu zahrady v zastavitelném území, tj. 150 Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje směnu pozemků; v k. ú. Nové Město pod Smrkem
části parcely 545/4, trvalý travní porost, o výměře 132 m 2 , dle GP č. 1166-2344/2021, zapsané
na LV č. 10001 z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví Ing. Václava Starého za smluvní
cenu 19.800 Kč; v k. ú. Nové Město pod Smrkem; části parcely č. 1413/2, zahrada, o výměře 122 m2, dle GP
č. 1166-2344/2021, zapsané na LV č. 477 z vlastnictví Ing. Václava Starého do vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem za smluvní cenu 18.300 Kč. Náklady spojené se směnou parcel, budou hrazeny městem Nové
Město pod Smrkem. Toto usnesení je platné do 30.11.2022. Nebude-li směnná smlouva v této lhůtě
uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 2b/20Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
04.2_Oznámení 04_2022_směna, 04.2_Mapa.pdf, 04.2_Fotomapa.pdf
Bod č. 4 (blok č. 4.3) - (00:23:20-00:25:45)
Prodej nemovitých věcí (stavby a pozemků) z vlastnictví města
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Předkládá Ing. Veronika Paříková, vedoucí správního odboru MěÚ.
Město Nové Město pod Smrkem zveřejnilo na úřední desce záměr prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), formou oznámení.
Při stanovení návrhu smluvní ceny správní odbor vychází z ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oceňování majetku) a
ocenění znalcem.
OZNÁMENÍ č. 20/2021 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
Oznámení bylo vyvěšeno dne 01.11.2021 a dosud je zveřejněno, čímž je splněna minimální doba zveřejnění 15
dnů před projednáním v orgánech města (zasedání zastupitelstva), v téže době bylo rovněž zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce města (v rubrice úřední deska).
Prodej stavby a pozemků v k. ú. Hajniště pod Smrkem:
budovy bez č. p./ č. e. na parcele č. 120

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 372 m2

včetně parcely č. 120,

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 372 m2

včetně parcely č. 115,

ostatní plocha,

o výměře

752 m2

včetně parcely č. 116,

ostatní plocha,

o výměře

611 m2

Žádost ze dne 25.08.2021, vedená pod č. j. NMPS/1972/2021 ze dne 25.08.2021. Žadatelé pan Otakar Horký
a pan Zdeněk Lilko o pozemek žádají za účelem přestavby na zázemí pro pastevní areál. Na pozemky se lze
dostat pouze přes pozemky sousedních vlastníků, neexistuje přístup z veřejné komunikace.
Obvyklou cenu budovy včetně pozemků, stanovil znalec Jindřich Meszner znaleckým posudkem č. 4319/2021
ze dne 05.11.2021 ve výši:
budova bez č. p./č. e. na parcele č. 120

4.000 Kč

pozemky

143.790 Kč

cena celkem

147.790 Kč

cena celkem (po zaokrouhlení)

148.000 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej stavby a pozemků v k. ú. Hajniště pod
Smrkem, parcely č. 120, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 372 m2, jejíž součástí je stavba, budova
bez č. p./č. e., stavba technického vybavení, parcely č. 115, ostatní plocha, o výměře 752 m 2, parcely
č. 116, ostatní plocha, o výměře 611 m 2 , za smluvní cenu 148.000 Kč a náklady spojené s prodejem
z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do spoluvlastnictví pana Otakara Horkého a pana Zdeňka Lilka.
Toto usnesení je platné do 30.11.2022. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto
usnesení uplynutím lhůty končí.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 2c/20Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
04.3_Oznámení 20_2021_prodej.pdf, 04.3_Mapa_202021_Hajniště.pdf, 04.3_Fotomapa_202021_širší
pohled.pdf, 04.3_Fotomapa_202021_Hajniště.pdf
Bod č. 4 (blok č. 4.4-4.6) - (00:25:45-00:36:20)
Prodej nemovité věci (pozemku) z vlastnictví města
Předkládá Ing. Veronika Paříková, vedoucí správního odboru MěÚ.
Město Nové Město pod Smrkem zveřejnilo na úřední desce záměr prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), formou oznámení.
Při stanovení návrhu smluvní ceny správní odbor vychází z ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oceňování majetku).
OZNÁMENÍ č. 09/2022 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
Oznámení bylo vyvěšeno dne 29.04.2022 a dosud je zveřejněno, čímž je splněna minimální doba zveřejnění 15
dnů před projednáním v orgánech města (zasedání zastupitelstva), v téže době bylo rovněž zveřejněno
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způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce města (v rubrice úřední deska).
Prodej pozemku v k. ú. Hajniště pod Smrkem:
parcely č. 280, ostatní plocha, o výměře 291 m2
Žádost ze dne 01.04.2022, vedená pod č. j. NMPS/856/2022 ze dne 01.04.2022. Žadatelé manželé Edita a
Martin Čeledovi o pozemek žádají za účelem rozšíření zahrady z důvodu výsadby ovocných stromů,
uskladnění palivového dřeva, dolní část pozemku je využívána pro chov drůbeže. Pozemek měli do 31.12.2021
na základě nájemní smlouvy N 06/2012 ze dne 06.04.2012 pronajatý. Vzhledem k tomu, že
žadatelé zvažovali odkup pozemku, nežádali nyní o prodloužení nájemní smlouvy.
Návrh smluvní ceny pozemku města je 150 Kč/m2 (travní porost (zahrada) v zastavitelném území).
Celkem je cena pozemku města ve výši 43.650 Kč.
Diskuze:
Ing. Smutný

K tomuto prodeji mám několik připomínek. Prosím o promítnutí nového Územního
plánu města. Tato plocha je tam vyhrazena jako veřejné prostranství. Asi před pěti lety
jsme prodali veřejné prostranství u Katolického kostela, to je vlastně stejně určená plocha
s tím, že se město o tento pozemek nestará a nový majitel se o něj postará lépe a dneska je
tam skládka suti. Tady samozřejmě věřím tomu, že tam vznikne krásná zahrada, která bude
asi oplocena, to znamená, že nebude veřejným prostranstvím, což je v rozporu s územním
plánem. Já jsem teda proti tomuto prodeji. Pak mě na tom prodeji trochu udivilo, že
nemáme žádné vyjádření stavebního úřadu, pokud chceme prodávat veřejné prostranství.
Pan starosta
Je zde návrh usnesení. Je tedy nějaký protinávrh?
Ing. Smutný
Usnesení je, že neschvalujeme prodej. Já budu proti schválení.
Bc. Engelmann Ještě by mohlo být usnesení, že prodej odložíme a vyžádáme si vyjádření stavebního
odboru.
Ing. Smutný
Tohle měla udělat rada města před tím, než to zveřejnila k prodeji. Rada města zveřejní
k prodeji veřejné prostranství. Bylo to někdy před pěti lety, zhruba a teď je to tady znovu.
Pan starosta
V minulém volebním období. To se může stát. První protinávrh Ing. Smutného je, že
se prodej neschvaluje a druhý protinávrh Bc. Engelmanna je, že se prodej odkládá
na následné zasedání s tím, že bude předloženo vyjádření stavebního úřadu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Hajniště pod Smrkem,
parcely č. 280, ostatní plocha, o výměře 291 m2, za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví manželů Edity a Martina Čeledových. Toto
usnesení je platné do 30.11.2022. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto usnesení
uplynutím lhůty končí.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
04.4_Oznámení 09_2022_prodej.pdf, 04.4_Mapa_092022_280.pdf, 04.4_Fotomapa_092022_280.pdf
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem neschvaluje prodej pozemku v k. ú. Hajniště pod Smrkem,
parcely č. 280, ostatní plocha, o výměře 291 m2, za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví manželů Edity a Martina Čeledových.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 7 (Hron M., Kotrbatý M., Kratochvíl M., Maděra J., Malý P., Pelant J., Ressel J.) / Zdrželo se: 1
(Engelmann K.)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem odkládá prodej pozemku v k. ú. Hajniště pod Smrkem,
parcely č. 280, ostatní plocha, o výměře 291 m2, za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví manželů Edity a Martina Čeledových s tím, že
bude předloženo vyjádření stavebního úřadu.
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Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 2 (Pelant J., Smutný P.) / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 2d/20Z/2022 bylo schváleno.
Bod č. 4 (blok č. 4.7) - (00:36:20-00:38:40)
Prodej nemovité věci (pozemku) z vlastnictví města
Předkládá Ing. Veronika Paříková, vedoucí správního odboru MěÚ.
Město Nové Město pod Smrkem zveřejnilo na úřední desce záměr prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), formou oznámení.
Při stanovení návrhu smluvní ceny správní odbor vychází z ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oceňování majetku).
OZNÁMENÍ č. 09/2022 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
Oznámení bylo vyvěšeno dne 29.04.2022 a dosud je zveřejněno, čímž je splněna minimální doba zveřejnění 15
dnů před projednáním v orgánech města (zasedání zastupitelstva), v téže době bylo rovněž zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce města (v rubrice úřední deska).
Prodej pozemku v k. ú. Hajniště pod Smrkem:
parcely č. 483, trvalý travní porost, o výměře 1 621 m2
Žádost ze dne 06.04.2022, vedená pod č. j. NMPS/897/2022 ze dne 06.04.2022. Žadatelka paní Michaela
Brettschneiderová o pozemek žádá za účelem okrasné a herní zahrady pro děti. Pozemek má na základě
nájemní smlouvy N 05/2013 ze dne 07.01.2013 pronajatý její manžel pan Lukáš Brettschneider.
Vzhledem k tomu, že se na pozemku dříve nacházel hřbitov a pozemek není možné řádně obhospodařovat žádá
paní Michaela Brettschneiderová o snížení kupní ceny. Paní Michaela Brettschneiderová navrhuje smluvní cenu
pozemku ve výši 80 Kč/m2. Celkem by byla cena pozemku města ve výši 129.680 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Hajniště pod Smrkem,
parcely č. 483, trvalý travní porost, o výměře 1 621 m 2, za smluvní cenu 80 Kč/m 2 a náklady spojené
s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví paní Michaely Brettschneiderové.
Toto usnesení je platné do 30.11.2022. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto
usnesení uplynutím lhůty končí.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 2e/20Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
04.5_Oznámení 09_2022_prodej.pdf, 04.5_Mapa_092022_483.pdf, 04.5_Fotomapa_092022_483.pdf
Bod č. 4 (blok č. 4.8) - (00:38:40-00:41:50)
Prodej nemovitých věcí (pozemků) z vlastnictví města
Předkládá Ing. Veronika Paříková, vedoucí správního odboru MěÚ.
Město Nové Město pod Smrkem zveřejnilo na úřední desce záměr prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), formou oznámení.
Při stanovení návrhu smluvní ceny správní odbor vychází z ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oceňování majetku).
OZNÁMENÍ č. 09/2022 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
Oznámení bylo vyvěšeno dne 29.04.2022 a dosud je zveřejněno, čímž je splněna minimální doba zveřejnění 15
dnů před projednáním v orgánech města (zasedání zastupitelstva), v téže době bylo rovněž zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce města (v rubrice úřední deska).
Prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem:
části parcely č. 877, ostatní plocha, o výměře cca 161 m2
Žádost ze dne 04.04.2022, vedená pod č. j. NMPS/864/2022 ze dne 04.04.2022. Žadatelka paní Lívia
Moláková o pozemek žádá za účelem okrasné zahrady, pozemek by ráda nově oplotila (stávající oplocení je
dožilé) a investici realizovala do svého majetku (nově nabytého pozemku). Pozemek má na základě nájemní

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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smlouvy N 03/2018 ze dne 20.11.2017 pronajatý.
Návrh smluvní ceny pozemku města je 150 Kč/m2 (travní porost (zahrada) v zastavitelném území).
Celkem je cena pozemku města ve výši 24.150 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
části parcely č. 877, ostatní plocha, o výměře cca 161 m2, za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady spojené
s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví paní Lívie Molákové. Toto usnesení je
platné do 30.11.2022. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím
lhůty končí.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 2f/20Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
04.6_Oznámení 09_2022_prodej.pdf, 04.6_Mapa_092022_877.pdf, 04.6_Fotomapa_092022_877
5. II. změna rozpočtu města roku 2022
Bod č. 5 - (00:06:05-00:10:05)
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města. Zpracovala paní Marie Holcová, vedoucí ﬁnančního odboru.
Paní Holcová: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření č. 6 až č. 14,
dle předložené II. změny rozpočtu města roku 2022 (dle komentáře a tabulky).
Celkové snížení rozpočtu na straně příjmů:

103 105,63 Kč

Celkové navýšení rozpočtu na straně výdajů:

148 115,63 Kč

Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji):

251 221,26 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje rozpočtová opatření č. 6 až č. 14, dle předložené
II. změny rozpočtu města roku 2022 (dle komentáře a tabulky). Celkové snížení rozpočtu na straně příjmů:
103.105,63 Kč. Celkové navýšení rozpočtu na straně výdajů: 148.115,63 Kč. Financování: 251.221,26 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3/20Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
5.1.-II. změna rozpočtu 2022, 5.2.-II. změna rozpočtu 2022
6. Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2021 města Nové Město pod Smrkem
Bod č. 6 (blok č. 6.1) - (00:10:05-00:14:05)
Závěrečný účet roku 2021 města Nové Město pod Smrkem
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města. Zpracovala paní Marie Holcová, vedoucí ﬁnančního odboru.
Paní Holcová: Zastupitelstvu města je předložen na základě ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k projednání Závěrečný účet města za rok 2021.
Předložené doklady:
Závěrečný účet města za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet města Nové Město pod Smrkem, IČ
00263036, za rok 2021, jehož nedílnou součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Dle § 17
odst. 7 písm. a) uvedeného zákona se projednání závěrečného účtu města za rok 2021 uzavírá vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželo se: 1 (Steﬀanová A.)
Usnesení č. 4a/20Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
6.1.1.-Schválený závěrečný účet 2021, 6.1.2.-zpráva o přezkoumání hospodaření
Bod č. 6 (blok č. 6.2) - (00:14:05-00:15:08)
Účetní závěrka roku 2021 města Nové Město pod Smrkem
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města. Zpracovala paní Marie Holcová, vedoucí ﬁnančního odboru.
Zastupitelstvu města je předložena k projednání, na základě ustanovení Vyhlášky MF č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a zákona
č. 128/2000Sb., o obcích, roční účetní závěrka města Nové Město pod Smrkem, IČ 00233036, za rok 2021.
Předložené doklady:
Výkaz zisku a ztráty za období 12/2021
Rozvaha za období 12/2021
Příloha za období 12/2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 12/2021 (FIN 2-12 M)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, Vyhlášky
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a
v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku města Nové Město pod
Smrkem, IČ 00263036, za rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 4b/20Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
6.2.1.-Výkaz zisku a ztráty 2021, 6.2.2.-Rozvaha 2021, 6.2.3.-Příloha 2021, 6.2.4.-Fin 2021
Bod č. 6 (blok č. 6.3) - (00:15:08-00:16:28)
Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření.
"Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtem v orgánech územního celku."
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021.
1)
Při přezkoumání hospodaření města za rok 2021 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
Nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku přestupku podle zákona upravujícího
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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rozpočtová pravidla územních rozpočtů:
Schválená pravidla rozpočtového provizoria nebyla zveřejněna v souladu se zákonem.
2)
Při přezkoumání hospodaření města za rok 2021 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
Projednání závěrečného účtu nebylo provedeno v souladu se zákonem.
Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města
Nové Město pod Smrkem za rok 2021, obsahuje příloha.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem přijímá následující opatření k nápravě chyb a nedostatků,
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Nové Město pod Smrkem za rok 2021:
Schválená pravidla rozpočtového provizoria nebyla zveřejněna v souladu se zákonem.
Opatření:
Vedoucí ﬁnančního odboru byla upozorněna na ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a vyzvána k jeho řádnému dodržování. Řádné zveřejňování dokumentů
a listin koncem roku 2020, bylo ovlivněno zprovozněním nových webových stránek města a s tím
souvisejícím novým způsobem zveřejňování na stránkách města a elektronické úřední desce, které nastalo
od ledna roku 2021. Pro rok 2022 nebylo rozpočtové provizorium schvalováno, neboť zastupitelstvo města
dne 15.12.2021 usnesením číslo 4/18Z/2021 schválilo rozpočet na rok 2022.
Zodpovídá: vedoucí ﬁnančního odboru a tajemník MěÚ. Termín nápravy: provedeno
Projednání závěrečného účtu nebylo provedeno v souladu se zákonem.
Opatření:
Při schvalování závěrečného účtu města za rok 2020 byl schválen závěrečný účet a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření města Nové Město pod Smrkem za rok 2020 byla pouze přílohou v podkladech
pro schvalování závěrečného účtu. Podle zákona je nutné schválit závěrečný účet tak, aby zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření byla jeho nedílnou součástí.
Vedoucí ﬁnančního odboru byla upozorněna na ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., týkající se projednávání a schvalování
závěrečného účtu města a vyzvána k jeho řádnému dodržování. Návrh usnesení při projednávání
a schvalování závěrečného účtu města roku 2021 je již v souladu se zákonnými ustanoveními.
Zodpovídá: vedoucí ﬁnančního odboru a tajemník MěÚ. Termín nápravy: provedeno
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 4c/20Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
6.3.1.-přijatá opatření, 6.3.2.-přijatá opatření
Bod č. 6 (blok č. 6.4) - (00:16:28-00:17:30)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem ukládá ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona 420/2004
Sb., podat písemnou zprávu o plnění přijatých opatření příslušnému přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě
do 15 dnů od dnešního dne.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 4d/20Z/2022 bylo schváleno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Bod č. 6 (blok č. 6.5) - (00:17:30-00:18:20)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem ukládá podat písemnou informaci včetně uvedení lhůty dle
§ 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě do 15 dnů od dnešního dne.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 4e/20Z/2022 bylo schváleno.
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022-2026
Bod č. 7 - (00:41:50-00:43:45)
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města.
Povinností stávajícího zastupitelstva je dle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovit nejpozději 85
dní přede dnem voleb, počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2022–2026. Počet členů
zastupitelstva může být 11 až 25 (počet obyvatel nad 3000 do 10 000). Volby proběhnou ve dnech 23.-24.
září 2022.
Návrh je zachovat stávající stav 17 členů zastupitelstva města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem stanovuje pro volební období na roky 2022–2026 počet
členů zastupitelstva města na 17.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 5/20Z/2022 bylo schváleno.
8. Strategický plán rozvoje města
Bod č. 8 - (00:43:45-00:52:50)
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města.
Pan starosta: Předkládám zastupitelstvu města ke schválení Strategický plán rozvoje města Nové Město pod
Smrkem, jehož zpracovatelem je společnost architektů City Upgrade. Osnovu jsme schvalovali. Byl vystaven
v přízemí budovy knihovny. Je důležitý při podávání žádostí o dotace, u některých dotací je dokonce podmínkou
pro podání žádosti, mít tento plán zpracovaný. Strategický plán se dá, na rozdíl od Územního plánu bez
schvalování v zastupitelstvu, kdykoliv doplnit.
Diskuze:
Ing. Smutný

Bc. Steﬀanová

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Chtěl bych říci, že tento dokument je velice dobře zpracovaný, je tam spousty nápadů,
nových návrhů, takže se mi plno věcí líbí, jak to mladí architekti navrhují. Mám jenom
jeden, spíš takový povzdech, že je škoda, že už se tím strategickým plánem neřídíte.
Třeba, jak se v ulici Mánesova dělají ta podélná parkovací stání. Tady je krásně
namalované, jak by to mělo vypadat, příčná parkovací stání. To je jen takový malý detail,
kterého jsem si všiml. Je to taková bolest Strategických plánů, kvalitně se zpracují,
zaplatí se a pak se jimi nikdo neřídí.
Můžu se zeptat, proč se to parkování neudělalo jak řek Ing. Smutný.
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Pan
místostarosta

Pan starosta

Pan
místostarosta
Ing. Paříková

Pan Vojáček

Pan starosta

Ne vždy Strategický plán ovlivní, přemluví občany v tom, že řeknou, dobře vezměte nám
kus té zelené plochy. Přesně situace s náměstím. Když se dával lidem dotazník, tak
uváděli, že vezmeme zelenou plochu. Druhým důvodem byla technická věc. V pozemku
vede horkovod. Hlavně, ale nevole k záboru zelené plochy. Ne vždy je návrh
ve Strategickém plánu shodný s názorem lidí.
Situace s horkovodem se řešila už při výstavbě parkoviště u mateřské školy. Není úplně
v dobrém stavu, životnost má za sebou a nechtělo se dělat parkovací stání
nad horkovodem.
Ještě využiji toho, že je zde Ing. Paříková, aby řekla něco k Pozemkovému fondu.
Chtěla jsem jenom poznamenat, že tyto pozemky získalo město bezúplatně
od Pozemkového úřadu, ale za podmínky, že tam 15 let zůstane veřejná zeleň. To je
další z důvodů, že se nemohou ani jinak využít. Museli bychom uhradit ceny pozemků a
k tomu smluvní pokuty. Toto bylo kompromisní řešení.
V plánu bylo, co se týká náměstí, zbourat zchátralou budovu na severní straně náměstí
(č. p. 270) a udělat tam parkoviště. Když jsem se na to ptal, jestli by nebylo lepší ten
barák zbourat a udělat tam parkoviště, tak bylo řečeno, že to architekti nepovolí.
Hlavní bylo zachovat ten čtvercový ráz náměstí. Má ještě někdo dotaz ke Strategickému
plánu rozvoje města, pokud ne, předkládám návrh usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje Strategický plán rozvoje města Nové Město pod
Smrkem.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 6/20Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
08 Strategický plán rozvoje města - Nové Město pod
9. Smlouva o výpůjčce - mobilní pódium 2022
Bod č. 9 - (00:52:50-00:56:30)
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města.
Zastupitelstvu města je předložena Smlouva o výpůjčce pódia Stagemobil L s příslušenstvím na akce roku 2022.
Exploze - 16.07.2022
PO SRC - divadelní představení 14.08.2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o výpůjčce mobilního pódia, kde půjčitelem je Mikroregion Frýdlantsko a vypůjčitelem město Nové Město
pod Smrkem na akce "Exploze, koncert - 16.07.2022" a "Divadelní představení - 14.08.2022".
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 7/20Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
09 SOV_2022_NMPS
10. Řešení odpadového hospodářství v rámci Mikroregionu Frýdlantsko
Bod č. 10 - (00:56:30-01:17:15)
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města. Informace přednese paní Anna Randáková, zástupce
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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DSO Mikroregionu Frýdlantsko.
Paní Randáková: DSO Mikroregion Frýdlantsko sdružuje 18 obcí Frýdlantska. Fungujeme tak, že členské obce
každý rok schvalují náš rozpočet. Obce přispívají nějakým dílem do našeho rozpočtu a z tohoto rozpočtu
ﬁnancujeme fungování kanceláře a nějaké projekty. Jedním z těch projektů je i to mobilní pódium, na kterém
se dohodlo sedm obcí, požádali jsme o dotaci Liberecký kraj a už třetím rokem, obce které si ho
pořídily, ho mohou zdarma užívat. Další naší aktivitou, se kterou se setkáváte je rozdělování ﬁnancí sociálním
službám. Opět máme na Mikroregionu zaměstnankyni, která má na starosti komunikaci se sociálními službami a
zpracovává kolik lidí je sociálními službami podpořeno a tyto informace předává starostům obcí. Teď se snažíme
přispět k rozvoji mikroregionu další oblastí a tou je odpadové hospodářství. V roce 2021 byla zadána studie
odpadového hospodářství za mikroregion, kde jsme se snažili odhadnout, kolik odpadu jednotlivé obce
produkují. Bylo zjištěno, že tím, že každá obec to eviduje trochu jinak, tak se nedá jednoznačně počítat dál.
Studie také navrhovala, že v současné době nelze říci, jestli je vhodné nadále využívat stávající svozovou
společnost, nebo tak jako jiné mikroregiony, založit společnost vlastní. Co je určitě potřeba, je odborník
(odpadový manažer), který by poskytoval obcím nejenom poradenství, ale i doporučení v tom, jak správně
vyplňovat výkazy, protože často se chybuje v tom, že nejsou do těch výkazů zanášeny veškeré odpady, které
se v obcích sbírají. Zejména je to dopad od podnikatelských subjektů a tím pádem obce nedostávají tolik peněz
od EKOKOM, kolik by mohly mít. Zároveň je potřeba nějakým způsobem působit na svozovou společnost, aby
zavedla vážící systém. Hledá se způsob jak nakládat s bio odpadem. Od loňského roku platí novela zákona
o odpadech, který říká všem obcím, že do roku 2025 se má zvýšit podíl tříděného odpadu. Domníváme se, že
kdyby v území působil člověk, který má zkušenosti z této oblasti, byl vystudovaný, pomohl by ve vyjednávání
se svozovou společností a pomohl by všem obcím k tomu, aby splnily zákonné povinnosti v příslušném
čase. Připravili jsme materiál, kdy jsme odhadli cenu toho člověka, který bude muset mít určitou kvaliﬁkaci a
vyšla nám určitá částka, o kterou by se obce rozdělily. Způsob ﬁnancování by byl stanoven tak, že pro
každou obec by byl stanoven základní paušál, ten vychází na 22 tis. Kč a k tomu by se potom přepočítávala
cena na jednoho obyvatele. Abychom byli schopní toho člověka uﬁnancovat, spočítali jsme roční částku pro
Nové Město pod Smrkem na 82 tis. Kč. Je to příspěvek na část mzdy toho člověka. Úkolem toho člověka během
roku snažit se narovnat ta čísla, co to bude možné a pomoci obcím správně vykazovat a tak zároveň předložit
návrh mikroregionu, jak postupovat dále. Vznikla by nějaká komunální společnost a předmětem by buď mohl být
svoz komunálního odpadu, nebo nakládání s bio odpadem. To už záleží na tom, co by ten člověk udělal.
V podstatě cílem toho je snížit náklady obcí na svoz a nakládání s odpadem. V současné době projednávají náš
návrh všechny obce mikroregionu. Města Frýdlant a Hejnice přislíbila, že se zapojí a spolu s nimi další obce.
Proto jsem tu dne já abych se Vás zeptala, jestli se chcete jako město do této aktivity zapojit s tím,
že hledáme možnosti jak to uﬁnancovat z dotací, ale víte, že ty dotace fungují tak, že v Praze vytvoří šuplíky a
tam se musíme vejít. Nicméně na letošní rok jsme podali žádost o dotaci na Liberecký kraj do programu Obnovy
venkova a část z té mzdy by se dala hradit i z tohoto projektu. Žádám obce hlavně o to, aby obce hlasovaly
o tom, jestli je tento projekt zajímá a jsou ochotni tohoto člověka ﬁnancovat bez těch dotačních titulů. Pozice
by měla být stabilní a nespoléhat na dotace.
Diskuze:
Pan starosta
Paní
Randáková

Pan Ressel
Paní
Randáková

Pan starosta

Myslím si, že význam to má, pokud se přihlásí více obcí. Můžete říci, které obce se připojí?
Já tady tu tabulku dnes nemám. Myslím, že k dnešnímu dni má projednáno 12 obcí z nichž
se 5 obcí nezapojí. Je to velice těžké téma a důležité je, že se připojila velká města. To je pro
ten projekt velice důležité. V jiných regionech to funguje o deseti obcích s tím, že je tam
jedno velké město. Frýdlant má usnesení, že se zapojí. Zároveň mám informaci, že kdyby
tady něco takového vzniklo, že by měl zájem připojit se Mníšek u Liberce a Oldřichov
v Hájích. Chtěla bych Vás ubezpečit, že pokud manažer odpadového hospodářství sestaví
nějaký návrh, tak bude mít úkol zajet na všechna zastupitelstva, předjednat to
s kompetentními lidmi na daných obcích a opět se bude hlasovat, jestli se budou obce chtít
zapojit. Pokud bude návrh nepřijatelný, tak manažer končí. Ten návrh by neměl vzniknout
od stolu, proto chceme toho člověka zaměstnat, aby měl alespoň půl roku na to, s obcemi
jednat. Aby mohl vyslechnout, jaké jsou potřeby v jednotlivých obcích.
Chtěl jsem se zeptat, jaká je část příspěvku za občany?
Ten paušál za obec je 22.222 Kč a ten příspěvek, který se vypočítá na hlavu za vaše město
je 60.371 Kč. Celkem je to příspěvek 82.593 Kč. Ještě přidám informaci, proč
prověřujeme možnost vzniku Regionální komunální společnosti je, že ten provoz nebude
ziskový, ale to co je přínosem takové společnosti je, že obce budou mít větší vliv na tu
společnost.
Je potřeba to nějak řešit. Je hodně názorů, že jsme rukojmí svozových ﬁrem.
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Pan Maděra
Paní
Randáková

Ing. Smutný
Paní
Randáková
Ing. Smutný

Paní
Randáková

Pan starosta
Paní Suková
Paní
Randáková
Paní Suková
Paní
Randáková
Paní Suková
Paní
Randáková

Asi jsem trochu nerozuměl. Máme tady odpadové hospodářství jako celek. Toto se týká
pouze komunálního hospodářství a ostatní odpad bude řešen jinak?
Ten člověk by vlastně měl poradit, jak zajistit svoz komunálního odpadu, ale zároveň
počítáme s tím, že v území jsou podnikatelské subjekty, které také potřebují svážet ten
odpad a od těchto podniků by měl být příjem. Nejsem odpadový hospodář, ale celou věc
konzultuji s člověkem, který je z Frýdlantska a má potřebné vzdělávání. Odpověď na Vaši
otázku je, není to jenom komunální odpad, ale měl by zohlednit i odpad ostatních subjektů.
Ty peníze jsou na celý úvazek?
Ano, na celý úvazek.
Nám sváží jedna svozová ﬁrma, která sváží všechen odpad a samozřejmě jsme jejími
rukojmími, protože jak ona si nadiktuje ceny, tak platíme. Nemůžeme to nijak ovlivnit. Sváží
celé Frýdlantsko. Kdyby se někdo odtrhl, takový pokus byl v Jindřichovicích, vydrželo to asi
dva roky a sama ﬁrma to ukončila, protože se jí to nevyplatilo. Myslím si, že náklady
na odpadové hospodářství má město tak vysoké, že příspěvek 82 tis. Kč za rok je pakatel.
Pokud můžeme tímto způsobem s tím něco udělat a mohou se tím snížit náklady
na odpadové hospodářství, tak jsem pro, aby se využily všechny možnosti. Nevím jestli toho
člověka už máte?
Děkuji za podporu. Nemáme. To musím ještě upřesnit. Toho člověka musíme najít. Zatím
ještě nevíme a dohadujeme se, jestli ho budeme hledat vlastními silami nebo požádáme
personální agenturu. Některé obce jsou pro to, abychom pověřili personální agenturu,
protože ta může sehnat kvalitnějšího člověka, z větší dálky. Zároveň bych Vás ráda
upozornila na to, že ač ta částka je možná vyšší, tak při pohovoru s personální agenturou
jsem byla ujištěna, že v této sféře bychom potřebovali dát tomu člověku dvakrát tolik. Jedna
věc je to, že když to schválíte, tak to znamená, že jste ochotni se s ostatními obcemi
do toho zapojit. Pokud těch obcí bude dost, těch 80 % obyvatel, zahájíme výběrové řízení a
budeme se snažit hledat člověka, který bude splňovat naše podmínky. V případě, že
takového člověka budeme hledat více jak tři měsíce, budou o tom starostové informováni. Je
to jedna z cest, je to dlouhá cesta a budeme se snažit udělat všechno proto, aby se podařilo
něco změnit.
Děkuji. Má ještě někdo nějaký dotaz? Bude přečten návrh usnesení.
Mohu se zeptat? Ta částka bude poslána dříve, než bude vybrán ten člověk? Do 30.06.2022?
Ano, jsme trochu ve skluzu. Potřebujeme vědět, že toho člověka můžeme ﬁnancovat.
Můžeme to datum posunout na červenec.
O nic nejde, ale bude potřeba schválit rozpočtovou změnu.
To se dělá na zastupitelstvu? Kdy bude?
Ano. 29.06.2022.
Posuneme to tedy na červenec.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem souhlasí se zřízením pozice manažera
odpadového hospodářství pro Mikroregion Frýdlantsko na dobu 12 měsíců s možností prodloužení a vyčlení
ﬁnanční prostředky ve výši 82.593 Kč/rok na spoluﬁnancování této pozice ze svého rozpočtu na roky 2022 a
2023, které budou na základě fakturace převedeny mimořádným příspěvkem do rozpočtu DSO do
31.07.2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželo se: 1 (Vojáček M.)
Usnesení č. 8/20Z/2022 bylo schváleno.
11. Různé
Bod č. 11 - (01:17:15-01:48:41)
Diskuze:
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Paní Steﬀanová

Chtěla jsem se zeptat, co jste jako vedení udělali proto, aby tady zůstal úřad práce?
Jedna věc. Druhá věc. Nevidím tady žádného zástupce policie. Slyšela jsem, že tady má
policie končit nebo nějaká.....
Pan starosta
Proběhlo sezení vedení města včetně tajemníka MěÚ se zástupci úřadu práce. Prostě
nám oznámili, že je to jejich organizační věc, že to zde budou rušit. Podařilo se dojednat,
že zde bude detašované pracoviště, které bude provádět základní služby.
Bc. Steﬀanová
Takže tady zůstane jedna kancelář pro vyřízení nějakých věcí?
Pan starosta
To se musíte zeptat, já to opravdu nevím. Úřad práce pro místní občany, aby si mohli
vyřídit nějaké věci, bude v pondělí a ve středu. To s obvodním oddělením policie nás
také zasáhlo. Přišla nám to vysvětlit vedoucí oddělení v Novém Městě pod Smrkem. Jsou
tu dva vedoucí, v Novém Městě pod Smrkem a v Hejnicích. Sloužilo se tak, jak
se sloužilo, při tom počtu policistů. Bylo nám sděleno, že je to pouze administrativní
záležitost, že všechno zůstává. Samozřejmě tomu nevěříme, protože víme, že je oﬁciálně
jmenovaný jenom jeden vedoucí. Spojil jsem se s Ing. Canovem. Je to člověk, který
za nás vždy nějak jedná. Naposledy třeba na jednáních o rušení stavebních úřadů.
U fungování policie není žádný zástupný problém, že je pro ně např. drahý provoz,
protože už roky mají pronájem prostor oddělení za 1 Kč. Je to čistě jenom jejich
organizační věc.
Bc. Steﬀanová
Mělo by se proto určitě něco udělat. Jsou tu drogy, jsme tu na hranicích s polákama.
Nedovedu si představit, že tu policie nebude, že sem budou jenom jezdit.
Pan starosta
Máte nějaký konkrétní návrh co by se mohlo udělat.
Bc. Steﬀanová
To musíte udělat vy, že jo.
Pan starosta
Máte nějaký návrh?
Bc. Steﬀanová
Nápad nějaký mám. Chtěla jsem se Vás zeptat, co vy jste proto udělali. Teď udělám já,
co chci.
Pan starosta
Pokud něčeho dosáhnete, tak jenom dobře.
Pan místostarosta Vedoucí obvodního oddělení by tu byla, ale je na nějakém semináři. Volal jsem jí ohledně
vozu, který je zaparkovaný v Jindřichovické ulici a připomínal jsem, že bude
zastupitelstvo.
Pan Vojáček
Nebude tady lékař - gynekolog, přitom tady mohl být. Jedna věc. Druhá věc. Jestli
se vůbec zajímáte, nebo nějak řešíte stav lékařské péče tady ve městě. V podstatě jsou
zde všichni lékaři již v důchodu.
Pan starosta
S MUDr. Mrázkovou jsme jednali hned, jak jsme se dozvěděli, že by chtěla převzít
ordinaci po MUDr. Semerákovi. Třikrát jsme se s ní setkali. Nabízeli jsme jí rozšíření
prostor. Moc se jí to líbilo. Pak sdělila, že chce svou ordinaci zařídit ve vyšším levlu
než měl pan doktor a nemá peníze na zařízení dvou ordinací. Rozhodla se pro Hejnice.
Tak se rozhodla ona. Mám od ní hromadu e-mailů, že moc děkuje, že je jí to líto. Chvíli to
vypadalo, že by zde mohl mít ordinaci i její manžel, MUDr. Mrázek.
Pan místostarosta Stavební úpravy jsme jí nabídli. Nechtěla asi tak dlouho čekat.
Bc. Steﬀanová
Já vím o tom, že ze začátku o to měla paní doktorka velký zájem.
Pan starosta
Proč ten zájem ztratila?
Bc. Steﬀanová
Protože jí nebyly nabídnuty takové prostory, které by vyhovovali.
Pan starosta
Vždyť je to lež. Nevím, kde jste to vzala. To je tak velká nepravda! Vy si tady vždycky
něco vycucáte, přijdete s nějakou absolutní lží. Znám pana doktora. Pan doktor nám
sdělil kdy končí, kdo by měl po něm zájem nastoupit a hned jsme s paní doktorkou
jednali. Bylo to její rozhodnutí, přestože jsme jí nabízeli, že prostory celé upravíme. Byla
se tam s námi podívat. Nebylo to z důvodu, že jsme jí nic nenabídli. Mohu Vám ukázat emaily, kde děkuje za to, že jsme byli vstřícní. Kde na to pořád chodíte!
Pan Vojáček
Ještě bych se chtěl zeptat k tomu zubaři. V blahé paměti tu byli dva zubaři. Mimo
MUDr. Uxové ještě MUDr. Makumbirofa. Ta ordinace po něm ještě je?
Pan místostarosta Vybavení ordinace bylo jeho, prostory byly asi čtyři roky volné a teď je tam kadeřnictví
paní Dany Krošlákové.
Pan starosta
Prostory tam pro lékaře jsou.
Pan Vojáček
Jde o to, že paní doktorce Uxové je již 70 roků. Pravda je, že se zubaři je to problém
celostátní. Sehnat zubaře na vesnice je problém, ale jestli by nestálo za to se tím
zabývat.
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Pan starosta

Ing. Smutný
Pan starosta
Ing. Smutný

Pan starosta
Mgr. Semerádová

Pan starosta

Ing. Smutný
Pan starosta
Mgr. Smutná
Pan místostarosta
Pan starosta

Mgr. Smutná

Pan místostarosta
Mgr. Smutná

Pan místostarosta
Mgr. Smutná
Pan místostarosta
Mgr. Smutná
Pan místostarosta
Mgr. Smutná
Pan místostarosta
Mgr. Smutná
Pan místostarosta
Mgr. Smutná
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Co pro to děláte? Proběhla schůzka se zástupci Krajské nemocnice Liberec, s paní
Randákovou z MASIf a jednalo se o tom, jak se dostat k lékařům. Řešila se možnost
lékařů - Ukrajinských uprchlíků. Tito lékaři musí projít akreditací a tu jim může dát pouze
Krajská nemocnice v Liberci. Jsme schopni vytvořit podmínky a prostory pro lékaře, aby
tady mohl práci vykonávat.
Jediné co tady funguje je Mediclinik. Město pronajímá ordinaci ﬁrmě a ﬁrma si doktory
zajišťuje sama. Jednat s nimi, jestli by si nechtěli vzít ordinaci třeba zubaře.
Zkoušeli jsme, jestli by třeba paní doktorka Jančáryová nechtěla zde mít detašované
pracoviště.
Já se ptám jestli jste jednali s ﬁrmou Mediclinik, která zde má ordinaci MUDr. Žáčka a
MUDr. Ferlese a jestli by si nechtěla pronajmou další ordinaci. Oni si jí obsadí svými
lidmi.
Dobře, oslovíme ﬁrmu Mediclinik, ale myslím si, že všichni o této ﬁrmě vědí.
Já ještě k policii. V Novém Městě pod Smrkem se lidé nemohou cítit bezpečně.
Jejich majetek, děti jsou ohroženy rizikovým chováním. Musím to vyjimečně podpořit,
protože teď je ještě čas to všechno zastavit. Ta situace se tady zhoršuje. Já vím, že za to
nikdo nemůže, policie si jede po svém, ale tady by se spíš mělo posilovat, ne ubírat.
Jediné co ještě můžeme udělat, že pozveme zástupce policie na červnové zasedání
zastupitelstva s tím, že bezpečnostní situace tady není dobrá. Bylo by dobré, jestli
Vás mohu požádat, aby z vaší strany byly předneseny informace na rizikové faktory.
To co nás tady vyzýváš. To existuje. Máme plán prevence kriminality, máme dotace,
zaměstnané lidi. Tam je to popsané, jaké tady jsou problémy.
Tak jim to odešleme.
Ve Frýdlantu teď myslím zřídili městskou policii.
Ve Frýdlantu měli externě městkou policii z Liberce. Ta jim dala výpověď pro nedostatek
lidí. Proto si Frýdlant opětovně zřídil svou městskou policii.
Největší problém je personální. Na jednom sezení, kde byla státní policie, městská
policie a hasiči, tak se bavili o tom, jak si přebírají zaměstnance. Prostě nemají dostatek
lidí.
Asi před dvěma dny proběhla reportáž o tom, že je to celorepublikový problém, že
nejsou lidé, kteří by ke státní policii šli pracovat. Mluvčí tam říkala, že budou zase
spouštět náborovou kampaň.
Dále trvá nabídka na přednostní přidělení bytu, jak pro lékaře, učitele i policisty.
Nemají moc zájem ani do Liberce.
Rada bych požádala, zda by bylo možné opětovně oslovit pana Kvapila, aby byla řešena
situace kolem té opadávající římse na budově základní školy v ulici Tylova. vím že
se muselo něco řešit s těmi poštolkami, aby nebyly ohroženy. Nad těmi hodinami to
spadlo, ještě když tam bylo lešení. Rozumím tomu, že je to stará budova, ale je to škoda.
Římsa stále opadává a nebylo to v pořádku od samého začátku. Pan Kvapil to viděl, ale
asi by bylo dobré ho znovu požádat, aby došlo k nějaké nápravě.
Paní Volková zjišťovala informace kolem těch poštolek. Bylo sděleno, že poštolky
je možné přemístit. Pan Kvapil měl přijít s nějakým řešením.
Já vůbec nemluví o tom, že by to měla být vina těch poštolek
Ono to tak asi vypadá.
No to vůbec ne.
Ten pán říkal, že to možné je. Chyba je, že se s panem Kvapilem nespojil a nepřišli se na
to oba podívat.
Ten nátěr tam prostě nedrží. To je můj laický pohled.
V každém případě se tam měli sejít.
Dáte mi vědět jak to dopadlo?
Ano.
Mohu se zeptat, jestli bude o prázdninách vybudováno parkoviště u školy
v Jindřichovické ulici?
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Pan místostarosta To parkoviště si nerisknu udělat bez nějaké studie, takže zítra přijede pan Kučera, aby
udělal nějakou studii, protože máme velice precizního člověka na územním plánování
ve Frýdlantu. Nebudu dělat parkoviště bez projektu, nebo aspoň studie, kterou mi
schválí územní plánování. Ve čtvrtek nám pan Kučera udělá studii asi na čtyři místa. Pak
to postoupíme územnímu plánování. Když se to paní bude líbit, tak nám to požehná a
budeme stavět, pokud ne, nebude žádné parkoviště. Nemyslím si, že by tady měl být
problém, ale tímto způsobem to je lepší.
Mgr. Smutná
Pan Flíček tam byl.
Pan místostarosta Ano. To je náš návrh a pan Kučera ho zapracuje do studie.
Pan Vojáček
Když koukám na tyto dvě vlajky na budově - městská a ukrajinská. Chtěl bych se zeptat,
jestli by tam neměla viset česká vlajka. Nejsme bezprostředně ve válce, nejsme
v nějakém válečném stavu, ale ten konﬂikt se nás začíná zásadně dotýkat. Český národ
začíná trpět a jestli ta válka brzy neskončí, tak ta válka na nás bude mít zásadní dopad.
Já, když jezdím po Liberecku, tak ta ukrajinská vlajka nikde nevisí. Jestli bychom
se neměli zachovat jako občané suverénního státu, jako hrdí Češi, vlastenci a tu Českou
vlajku nevyvěsit?
Pan místostarosta Myslíš místo ukrajinské vlajky českou vlajku?
Pan Vojáček
To je na vašem uvážení. Když tam visí ukrajinská, měla by vyset i česká.
Pan místostarosta Už jsme o tom s panem starostou mluvili a došli jsme k závěru, že je to na rozhodnutí
zastupitelů. Není problém, aby tam visela ukrajinská vlajka s českou vlajkou a i s vlajkou
Evropské unie.
Pan Vojáček
Všude je česká vlajka s vlajkou obce. Ukrajinskou mají jen ve Frýdlantu na náměstí.
Pan tajemník
Na Krajském úřadu v Liberci je také.
Pan Vojáček
Ukrajinskou nechme a přidejme českou. Slyšel jsem to od hodně lidí. Dávám návrh
na usnesení, aby zastupitelstvo schválilo vyvěšení na budově městského úřadu české
vlajky vedle vlajky ukrajinské.
Pan starosta
Prosím o hlasování o navrženém usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje vyvěšení české vlajky na budově městského
úřadu vedle ukrajinské vlajky.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželo se: 1 (Engelmann K.)
Usnesení č. 9/20Z/2022 bylo schváleno.
Diskuze:
Pan starosta Má ještě někdo nějaký dotaz nebo připomínku? Pokud ne, děkuji za účast.

. Zvukový záznam ze zasedání
https://youtu.be/Zu8oBOTlFFI
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ověřovatelé: Pan Milan Kotrbatý
Pan Miloslav Hron
Starosta

............................................................
............................................................

Ing. Miroslav Kratochvíl ............................................................

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 16 / 17

Datum vyhotovení:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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