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 21 Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem
konaného dne 29. 6. 2022 v zasedací místnosti MěÚ od 17:00 hod.

Doba jednání:

4:00

Přítomno:

16

Omluveni:

paní Renata Likavcová

Neomluveni:
Předsedající:

Ing. Miroslav Kratochvíl

Zapisovatel*:
Ověřovatelé zápisu: Pan Jan Ressel, Pan Jaroslav Maděra
Tajemník:

Ing. Vladislav Petrovič

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

Hosté: Npor. Bc. Jana Pokorná, vedoucí OO Policie ČR Nové Město pod Smrkem, plk. Kurt Malina, Policie České
republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Mgr. Lenka Stehnová, koordinátorka komunitního plánování DSO
Mikroregion Frýdlantsko, paní Martina Samelová a Pavla Jarková, koordinátorky Romské platformy.

1. Schválení programu
Úvod - (00:00:00-00:04:30)
Pan starosta: Vítám vás na dvacátém prvním 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 Jana Ressela a pana Jaroslava Maděru.
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?
Bc. Steﬀanová: Já mám, ale nechám to do různého. Pan starosta: Pokud je to připomínka k zápisu, tak by
to mělo být projednáno hned. Bc. Steﬀanová: Chtěla bych říci, že jsem mluvila s MUDr. Jančáryovou (Caltová)
a ta si vůbec nepamatuje, že by s Vámi mluvila o tom, že by jezdila do Nového Města pod Smrkem ordinovat.
Sice jste byli na Mikroregionu ve Frýdlantu. Tam Vás viděla, ale nemluvila s Vámi. Tak, jak jste tady informoval
občany a zastupitele. Pan starosta: Já jsem je neinformoval o tom, že jsem jednal s MUDr. Jančáryovou, že
tady bude ordinovat. Jednalo se o tom, jak získat lékaře a na tom jednání byli zástupci Krajské nemocnice
v Liberci a lékaři z ambulancí (zubaři, pediatr, ...). Jednalo se o tom jak získat nové lékaře. Já jsem určitě neříkal
a v zápise to být nemůže, že jsem hovořil s MUDr. Jančáryovou, že by šla ordinovat do Nového Města. S kým
jsem hovořil, byla MUDr. Mrázková o tom, kde bude mít svou gynekologickou ordinaci. Bc. Steﬀanová: Tak to
tady bylo špatně řečeno. Druhý bod je, že pan místostarosta tady minule řekl, že mluvil s velitelkou OO Policie

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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ČR v Novém Městě pod Smrkem, že s ní mluvil o autě a mimo jiné, že je zastupitelstvo ten den. Chtěla jsem
se paní velitelky zeptat, jestli je to pravda? Jestli Vám pan místostarosta řekl, že bude zastupitelstvo města.
Npor. Jana Pokorná: Mluvili jsme spolu o odstaveném autě, já jsem mu řekla, že jsem na školení v Rokytnici.
Z toho školení jsme se vrátili dříve a na zastupitelstvo jsem mohla přijít. Pan místostarosta: Bohužel jsem Vám
to neřekl, pochopil jsem to tak, že jste na školení. Toto nejsou připomínky k zápisu. Bc. Steﬀanová: To
jsou! Pan místostarosta: Tohle jsou připomínky k zápisu? Bc. Steﬀanová: To je v tom zápisu.
Pan místostarosta: Připomínky k zápisu jsou, pokud by se v něm udělalo něco špatně. Bc. Steﬀanová: Tohle
špatně bylo! Paní Walterová: To nebylo špatně. Zápis je napsán podle toho, jak to bylo na zastupitelstvu
řečeno. Připomínka k zápisu je nějaká technická, že jsem něco špatně zapsala. Bc. Steﬀanová: Chtěla jsem
jenom říct, že se tady říkají věci, které nejsou pravda. Paní Walterová: To, ale není připomínka ke zpracování
zápisu.
Má někdo ještě nějakou připomínku? Pokud ne, přejdeme ke schválení programu zasedání.
Bod č. 1 - (00:04:30-00:06:35)
PROGRAM:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Připomínky občanů
4. Majetkoprávní věci
5. Informace zástupců Policie ČR
6. Frýdlantská vodárenská společnost - přehled činnosti a výsledků za období let 2018 až 2022
7. III. změna rozpočtu města 2022
8. Závěrečný účet roku 2021 - SO SMRK
9. Závěrečný účet roku 2021 - DSO Mikroregion Frýdlantsko
10. Informace o vývoji soc. služeb - DSO
11. OZV o stanovení kratší doby nočního klidu
12. Odměna starostovi města
13. Memorandum o spolupráci a pravidla jednání
14. Různé
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. 1/21Z/2022 bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení
Bod č. 2 - (00:06:35-00:08:05)
4d/20Z/2022
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 - úkol splněn
4e/20Z/2022
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 - úkol splněn
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje závěry kontroly usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Usnesení č. 2/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
zaslání zprávy-KÚLK
3. Připomínky občanů
Bod č. 3 - (00:08:05-00:21:10)
Diskuze:
Mgr. Svobodová

Pan starosta:

Pan Svoboda

Pan starosta

Pro Vás, co mě neznáte, jsem občanem a rodákem Nového Města pod Smrkem. Mé jméno
je Yveta Svobodová. V tomto městě jsem se narodila a jsem svým způsobem patronem
tohoto města. Zároveň jsme dlouholetá ředitelka Střediska volného času "ROROŠ", což je
organizace pro volnočasové aktivity. "ROROŠ " máme ve zkratce proto, že to jsou
počáteční písmena slov "Rozum", "Odvaha", "Rychlost", "Orientace", "Štěstí". Snažíme
se uvést tato slova u dětí tak, aby je uměly v životě použít. Ministerstvo školství pro nás
přichystalo takové překvapení, že to mnoho domů dětí srazí na kolena. Ministerstvo
školství neříká, že chce domy dětí zrušit, ale malým domečkům připraví takové podmínky,
že nebudou schopné pracovat. Ministerstvo vydalo novou vyhlášku č. 111/2022. Část této
vyhlášky nabývá platnosti 01.09.2022 a část k 01.01.2023. V Libereckém kraji, jako
ředitelé domů dětí, jsme ve velmi dobrém vztahu, tak jsme udělali poradu a došli jsme
k závěru, že tohle rozhodnutí není správné a ta vyhláška bude pro některá zařízení
likvidační. Byl sepsán dopis na Ministerstvo školství. Tento dopis byl přeposlán
i na městský úřad a byla bych ráda, kdyby tento dopis byl přiložen k zápisu z dnešního
zastupitelstva, aby lidé z města věděli, že to není legrace (viz. příloha). Pokud nás chce
někdo odstřihnout, tak si to nemůžeme nechat líbit, i když jsme malá
organizace, malé město (citace části dopisu, který je v příloze). Volnočasové aktivity
poskytuje organizace od roku 1977. To, že to opravdu není jenom nějaká záležitost mezi
domečky a ministerstvem dokládá i e-mail, který přišel dneska z krajského úřadu
od Mgr. Šeﬂa z odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Mimo jiné požádal o emailový kontakt na zástupce zřizovatele, který by se mohl zúčastnit setkání, které se bude
konat 20. července, od 9:00 hodin a to on-line. Všichni uslyší to sumární vyjádření k tomu,
co nás čeká, hlavně od toho 01.01.2023, aby zřizovatelé věděli, jaký to bude problém a
bude to velmi vážný problém. Mám velké množství vyjádření různých institucí, které psaly
připomínky k této změně, k této vyhlášce jako např. Zlínský kraj, Jihomoravský kraj a také
připomínka z Unie zaměstnavatelských svazů. Další informace viz. zvukový záznam.
Pokud má někdo nějaký dotaz, tak se může paní ředitelky zeptat. Zástupci města se připojí
20. července do jednání s Mgr. Šeﬂem. S paní ředitelkou jsem situaci projednával a
za město, jako za zřizovatele, má naši plnou podporu.
Jsem důchodce, žiji v Novém Městě, narodil jsem se tady. Teď jsem se dozvěděl, že
se tady má rušit obvodní oddělení policie. Je to hrozné, když si vezmete, že jsme tady
na hranicích. Co je na tom pravdy?
Bude samostatný bod jednání.

Přílohy:
Dopis_MSMT_podepsany_15_reditelu
4. Majetkoprávní věci
Bod č. 4 (blok č. 4.1) - (01:36:30-01:39:10)
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. 21/2021 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Oznámení bylo vyvěšeno dne 13.06.2022 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 pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem:
parcely č. 2461,

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, dle GP č. 762-1179/2009

parcely č. 2505/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře

4 m2, dle GP č. 762-1179/2009

parcely č. 2505/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře

1 m2, dle GP č. 762-1179/2009

parcely č. 2506,

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, dle GP č. 762-1179/2009

1. Žádost ze dne 15.06.2022, vedená pod č. j. NMPS/1482/2022 ze dne 15.06.2022. Žadatel pan Jaroslav Fiala
žádá o prodej pozemků za účelem narovnání majetkoprávních vztahů s městem Nové Město pod Smrkem, kdy
se na parcelách č. 2505/2 a č. 2506 nachází řádně zkolaudovaná garáž v jeho vlastnictví.
2. Žádost ze dne 15.06.2022, vedená pod č. j. NMPS/1483/2022 ze dne 15.06.2022. Žadatel pan Martin Fiala
žádá o prodej pozemků za účelem narovnání majetkoprávních vztahů s městem Nové Město pod Smrkem, kdy
se na parcelách č. 2461 a č. 2505/3 nachází řádně zkolaudovaná garáž v jeho vlastnictví.
Návrh smluvní ceny pozemku města je 300 Kč/m2 (zastavěná plocha).
Celkem je cena pozemku pana Jaroslava Fialy ve výši 5.400 Kč.
Celkem je cena pozemku pana Martina Fialy ve výši 5.700 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
parcely č. 2505/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m2 a parcely č. 2506, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 14 m2, za smluvní cenu 300 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové
Město pod Smrkem do vlastnictví pana Jaroslava Fialy. Toto usnesení je platné do 31.12.2022. 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. 3a/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
04.1_Oznámení 21_2021_prodej_1, 04.1_Fotomapa_212021_2461, 04.1_GP_212021_2461
Bod č. 4 (blok č. 4.2) - (01:39:10-01:40:20)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
parcely č. 2461, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2 a parcely č. 2505/3, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 1 m2, za smluvní cenu 300 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové
Město pod Smrkem do vlastnictví pana Martina Fialy. Toto usnesení je platné do 31.12.2022. 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. 3b/21Z/2022 bylo schváleno.
Bod č. 4 (blok č. 4.3) - (01:40:20-01:51:05)
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. 02/2022 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Oznámení bylo vyvěšeno dne 08.02.2022 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 pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem:
části parcely č. 1009/1, ostatní plocha, o výměře 47 m2
parcely č. 1026,

zahrada,

o výměře 95 m2

1. Žádost ze dne 03.11.2021, vedená pod č. j. NMPS/2414/2021 ze dne 03.11.2021. Žadatelé manželé Ludmila
Svobodová a Jiří Svoboda žádají o prodej pozemků za účelem okrasné zahrady a uskladnění palivového
dřeva.
2. Žádost ze dne 06.03.2022, vedená pod č. j. NMPS/596/2022 ze dne 07.03.2022. Žadatelé pan Miloš Hrubec
a MgA. Jan Hrubec žádají o prodej části parcely č. 1009/1 z důvodu narovnání majetkoprávního vztahu, kdy
tato část parcely tvoří historicky funkční celek zahrady s parcelou č. 1027 v jejich vlastnictví. Po provedení
vytyčení skutečného stavu v terénu je tato parcela opravdu součástí jejich oplocené zahrady – viz snímek
zaměření skutečného stavu.
3. Žádost ze dne 15.06.2022, vedená pod č. j. NMPS/1512/2022 ze dne 20.06.2022. Žadatel pan Daniel Kloz
žádá o prodej pozemku za účelem narovnání majetkoprávního vztahu, kdy tato parcela tvoří historicky funkční
celek zahrady s parcelou č. 1025. Po provedení vytyčení skutečného stavu v terénu je tato parcela opravdu
součástí jejich oplocené zahrady – viz snímek zaměření skutečného stavu. Vlastník domu č. p. 623, ke kterému
zahrada na parcelách č. 1025 a č. 1026 náleží s prodejem panu Danielu Klozovi souhlasí.
Návrh smluvní ceny pozemku města je 150 Kč/m2 (travní porost (zahrada) v zastavitelném území).
Celkem je cena parcely č. 1026 ve výši 14.250 Kč.
Celkem je cena části parcely č. 1009/1 ve výši 7.050 Kč.
Diskuze:
Bc. Engelmann
Ing. Paříková
Bc. Engelmann

Ty pozemky se dlouhodobě nějak nepronajímaly?
Ne.
Manželé Svobodovi podali žádost, čekali téměř půl roku, než se to dostalo na jednání
zastupitelstva a teď neﬁgurují ani v jednom návrhu usnesení. Ti, co o to mají zájem, mají
smůlu.
Ing. Paříková
Návrh je zachovat stav, který tam je historicky dán tak, jak jsou pozemky zaploceny.
Pokud mají zastupitelé jiný návrh, mohou ho podat.
Bc. Engelmann
Byl jsem se tam podívat, je tam metrová tráva, neudržovaná zahrada. Pro mě
z estetického hlediska, pokud si tam manželé Svobodovi zřídí okrasnou zahradu a dřevník,
jak to mají v návrhu, je to z estetického hlediska pro mě schůdnější.
Pan starosta
Návrh je narovnat vlastnické vztahy. Manželé Svobodovi to mají přes ulici.
Pan Svoboda a paní Klozová - viz. zvukový záznam
Pan starosta
Vysvětlení jste slyšeli. Máme zde návrh na usnesení. Má někdo jiný návrh?

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
části parcely č. 1009/1, ostatní plocha, o výměře 47 m 2, za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady spojené
s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do podílového spoluvlastnictví pana Miloše Hrubce
a MgA. Jana Hrubce. Toto usnesení je platné do 31.12.2022. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena,
platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 5 (Malý P., Ressel J., Semerádová B., Škaredová M., Steﬀanová A.) / Zdrželo se: 4 (Engelmann
K., Funtánová M., Hron M., Vojáček M.)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Přílohy:
04.3_Oznámení
02_2022_prodej,
04.3_Mapa_022022_1026_1009_1,
04.3_Fotomapa_022022_1026_1009_1, 04.3_Vytyčení_1026_1009_1, 04.3_Návrh _GP_1026_1009_1,
04.3_Snímek ÚP, 04.3_Souhlas s prodejem Kloz
Bod č. 4 (blok č. 4.4) - (01:51:05-01:53:10)

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
parcely č. 1026, zahrada, o výměře 95 m 2, za smluvní cenu 150 Kč/m 2 a náklady spojené s prodejem
z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví pana Daniela Kloze. Toto usnesení je platné
do 31.12.2022. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty
končí.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 5 (Engelmann K., Malý P., Ressel J., Smutný P., Steﬀanová A.) / Zdrželo se: 4 (Funtánová M.,
Hron M., Smutná M., Vojáček M.)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Bod č. 4 (blok č. 4.5) - (01:53:10-01:55:25)
Prodej nemovitých věcí (stavby a 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. 06/2022 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
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).
Prodej stavby a pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem:
domu č. p. 479 na parcele č. 306, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m2
včetně parcely č. 306,

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m2

včetně parcely č. 307,

trvalý travní porost,

o výměře 205 m2

včetně parcely č. 317/1,

zahrada,

o výměře 660 m2

Žádost ze dne 14.03.2022, vedená pod č. j. NMPS/680/2022 ze dne 14.03.2022. Žadatelé paní Tereza Hruška
Krönerová a pan Karsten Klaus Engler o nemovitosti žádají za účelem opravy bytových jednotek a jejich
následného pronájmu. Žadatelé by nemovitosti koupili do podílového spoluvlastnictví; 3/10 podíl ve prospěch
paní Terezy Hrušky Krönerové a 7/10 podíl ve prospěch pana Karstena Klause Englera. Žadatelé s cenou
určenou znaleckým posudkem souhlasí, při podpisu smlouvy by uhradili splátku ve výši 2.500.000 Kč, zbylou
část kupní ceny by uhradili ve splátkách.
Obvyklou cenu budovy včetně pozemků, stanovil znalec Ing. Petr Parma znaleckým posudkem č. 032/583-2021
ze dne 06.09.2021 ve výši:
budova č. p. 479 na parcele č. 306

3.340.000 Kč

pozemky

1.218.000 Kč

cena celkem

4.558.000 Kč

cena celkem (po zaokrouhlení) 4.500.000 Kč
Žadatelé žádají o odložení projednání bodu na příští zasedání zastupitelstva města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem odkládá prodej stavby a pozemků v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, parcely č. 306, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m2, jejíž součástí je stavba, budova č. p.
479, objekt bydlení, parcely č. 307, trvalý travní porost, o výměře 205 m 2, parcely č. 317/1, zahrada,
o výměře 660 m2, za smluvní cenu 4.500.000 Kč a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové
Město pod Smrkem do podílového spoluvlastnictví paní Terezy Hrušky Krönerové a pana Karstena Klause
Englera.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3c/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
04.5_Oznámení 06_2022_prodej, 04.5_Mapa_062022_Žižkova, 04.5_Fotomapa_062022_Žižkova,
04.5_Znalecký posudek_ č. p. 479
Bod č. 4 (blok č. 4.6) - (01:55:25-02:09:15)
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).
Na 20. zasedání Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem byl usnesením č. 2d/20Z/2021 odložen prodej
pozemku, parcely č. 280 v k. ú. Hajniště pod Smrkem s tím, že bude předloženo vyjádření stavebního úřadu
k případnému prodeji – materiál byl doplněn (viz příloha).
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. 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 č. N 06/2012 ze dne 06.04.2012 pronajatý. Vzhledem k tomu, že byl žadateli
zvažován 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

Pan Čeleda

Ing. Smutný

Ing. Paříková

Ing. Smutný
Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Ve vyjádření stavebního úřadu jsem napočítal asi osmkrát slovo veřejné v různých
významech. Chtěl jsem se zeptat, vidím tady Čeledovi, jestli opravdu zamýšlí, že tu
zahradu, kterou mají teď zaplocenou, že plot zbouráte a zahrada bude veřejná? Jiné využití
není možné. Je to tak napsané. Nepřípustné využití. Jiné využití, než veřejná plocha,
není možné. Jaký je teda záměr?
Mysleli jsme, že s odkoupením pozemku nebude žádný problém. Že ho odkoupíme. Pokud
je to veřejné prostranství, nesmí být jinak využito, nevím k jakému účelu, co by
se tam mělo dít? Nerozumím tomu. Plot zbouráme, pozemek bude přístupný, aby si
tam mohly děti hrát, procházet se s pejsky. Nebudeme samozřejmě porušovat zákon.
Já myslím, že tady na územním plánu vidíme, proč tam urbanisté, architekti namalovali
veřejnou plochu. Je to komunikace, přístup do té rozvojové plochy, která je určena pro
výstavbu rodinných domů. Víme také, že z té ulice Frýdlantská je vysoký břeh a jediný
přístup do té plochy je přes tento pozemek. Dneska je tam nějaká zahrádka, chatka.
V jakém je to stavu? To má někdo pronajaté? Pronajímaly se tam zahrádky. Když prodáme
tento pozemek, tak se tam ti lidé nedostanou.
Jedna zahrádka je tam pronajatá. Na část pozemku bylo zřízeno právo stavby. Dnes přišel
vlastník práva stavby a přinesl žádost, že by právo stavby rád ukončil. Vzhledem k situaci
na trhu se stavebními materiály nebude moci svůj záměr realizovat. Nájemné je hrazeno
pouze z té jedné zahrádky. Zbytek plochy není pronajat. Odbor územního plánování
Městského úřadu ve Frýdlantu sdělil, že tato plocha jako komunikace nikdy sloužit nebude.
Nelze ji za tímto účelem využít, protože nemá dostatečnou šířku.
Dobře, jedna paní povídala, proč nemáme vyjádření Frýdlantského úřadu? Tohle máme
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Ing. Paříková
Ing. Smutný

Ing. Paříková
Pan starosta
Ing. Smutný
Pan starosta
Ing. Smutný
Pan starosta

Pan místostarosta

Paní Suková

Pan Čeleda

Pan starosta

v územním plánu, který jsme schvalovali jako zastupitelstvo před třemi roky. Veřejnost
se k tomu mohla vyjádřit. Čeledovi. Edita je zaměstnána na městském úřadě. Proč je
v územním plánu vedle nás veřejná plocha? Mohlo se to změnit. Veřejné projednání
s občany pořádně nebylo a když se to takhle schválilo. Pokud nechceme, aby tam ta
veřejná plocha byla, tak musíme udělat změnu územního plánu.
Historicky v územním plánu zůstalo mnohem více veřejných ploch.
Právě proto. V živé paměti máme prodej veřejného prostranství u katolického kostela.
Tehdy jsme tady slyšeli od současného majitele, co všechno tam bude vybudované a jsou
tam hromady stavebního materiálu a suti. V územním plánu je to pořád veřejná plocha.
Možná bych přistoupil na nějaký kompromis. Tahle ta plocha je nějak využívaná, část
od silnice není oplocena, je tam něco, co vypadá jako komunikace. Já bych navrhl ten
pozemek rozdělit a prodat jenom tu část, co je dnes zahrada, s tou bránou, oplocenou a
část té komunikace zachovat. To je rozvojová plocha a pořád je na nás tlak, že se město
nesmí rozšiřovat k lesu. Říkají, tady máte plochu k zastavění a až to bude zastavěné, tak
pak Vám něco povolíme. To je ve městě mnoho míst, kde máme zastavět proluky.
Já tomu rozumím, ale tady máme komunikaci, která vede z krajské silnice někam do pole a
k železnici, kde není železniční přejezd.
Tento pozemek jako veřejné prostranství nikdy využíván nebyl. Je tam přirozená vodoteč,
která odvádí vodu, proto je tam komunikace téměř nerealizovatelná.
Je tam namalovaná komunikace. Architekti tam namalovali komunikaci. Je tam, platí to,
územní plán je platný.
Projektanti taky namalovali obytné domy tam, kde mám dílny.
Jako majitel pozemků jsi se mohl bránit.
Kdybych na to nepřišel, tak to tak bylo. To stejné je, že teď se dělá změna územního plánu
Zemanovým. Byl fantastický nápad na geotermální vrty a oni teď nemohou pozemky
využít k zemědělství a město musí žádat o změnu ÚP. Je normální, že někdy to nesedne.
Nevím proč bazírovat na tom, že tady bude cesta nevím kam.
Chtěl jsem říci, že v minulosti jsme prodali spojovací komunikaci mezi ulicí Dělnická a
Boženy Němcové, panu Machálkovi. Je tam dnes pozemek pro stavbu. Říkáš
u evangelického kostela. To se prodalo v roce 2016 a byla to sportovní plocha. Dále i ulice
Máchova. Není problém, když se rozhodneme, ten pozemek prodat. Jak tam jezdí ten
člověk na tu zahrádku?
Když se to pronajímalo, tak jsme se bavili, že bude mít vjezd z ulice Frýdlantská. Má
opravdu vjezd z Frýdlantské ulice. Jsou tam vedle sebe dvě stavební parcely, tak stejně ta
cesta nebude pro obě, ta druhá bude muset mít vjezd z Frýdlantské.
Ta zadní parcela má vjezd od potoka, je to tak týden, co tam jel traktůrek sekat trávu.
Na ty tři parcely je krásný vjezd od potoka. Ještě lepší, než od nás. U nás je betonová
skruž, zasypaná hlínou. Chtěl jsem říci, že to není jediný způsob, jak se dostat na ty
pozemky. Nikdy jsme nikomu nebránili, aby tam tudy jel, i když jsme to měli padesát let
v pronájmu. Nikdy jsme neměli s nikým žádné problémy.
Slyšeli jste zde pro a proti. Přednesu návrh usnesení.

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 31.12.2022. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto usnesení
uplynutím lhůty končí.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 1 (Steﬀanová A.) / Zdrželo se: 1 (Engelmann K.)
Usnesení č. 3d/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
04.6_Oznámení 09_2022_prodej, 04.6_Mapa_092022_280, 04.6_Fotomapa_092022_280, 04.6_Vyjádření
OVŽP
Bod č. 4 (blok č. 4.7) - (02:09:15-02:11:30)

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 8 / 25

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. 10/2022 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
Oznámení bylo vyvěšeno dne 27.05.2022 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:
parcely č. 606/3, ostatní plocha, o výměře 39 m2 dle GP č. 1188-108/2022
Žádost ze dne 19.05.2022, vedená pod č. j. NMPS/1208/2022 ze dne 19.05.2022. Žadatel MUDr. Patrik
Jarkovský o pozemek žádá z následujících důvodů:
1. odkupem předchozího pozemku mi po zaměření vznikne úzký, těžko smysluplně využitelný a udržovatelný
úzký cíp směrem k Ludvíkovské ulici.
2. ze stávajícího el. sloupu mám vedenu elektrickou přípojku. V posledních letech byla pravděpodobně při
sečení mot. kosou přípojka poškozena a musel jsem ji měnit (vykopat celé vedení). I přes opatření chráničkou je
tato již opět poškozena a rád bych se vyhnul další výměně, která hodnotu pozemku převyšuje.
3. stávající chodník končí do ztracena za sloupem el. vedení a z estetického hlediska bych považoval za lepší
variantu pozemek zakončit plotem, který by propojil ploty sousedů na obou stranách pozemku.
Závěrem uvádím že sloup s el. vedením a veřejným osvětlením, pokud bude součástí kupovaného pozemku mi
nijak nevadí, a nyní, ani kdykoliv v budoucnu nebudu žádat o jeho přeložku.
Usnesením č. 2k/18Z/2022 již byl MUDr. Patriku Jarkovskému schválen prodej části parcely č. 606/1, nově
označené dle GP jako č. 606/4 o výměře 156 m2. Návrh smluvní ceny pozemku města je 200 Kč/m2 (ostatní
plocha – místní komunikace u stavby). Celkem je cena pozemku města ve výši 7.800 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
parcely č. 606/3, ostatní plocha, o výměře 39 m2, dle GP č. 1188-108/2022, za smluvní cenu 200 Kč/m2 a
náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví MUDr. Patrika
Jarkovského. Toto usnesení je platné do 31.12.2022. 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. 3e/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
04.7_Oznámení 10_2022_prodej, 04.7_Mapa_102022_606,
04.7_Geometrický plán, 04.7_Snímek z terénu_606_3

04.7_Fotomapa_102022_606,

Bod č. 4 (blok č. 4.8) - (02:11:30-02:13:45)
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. 10/2022 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
Oznámení bylo vyvěšeno dne 27.05.2022 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:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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parcely č. 1321/1, zahrada, o výměře 149 m2
Žádost ze dne 16.05.2022, vedená pod č. j. NMPS/1182/2022 ze dne 16.05.2022. Žadatelé pan Jan Slípka a
pan Michal Ďurmek o pozemek žádají za účelem okrasné zahrady, kterou dlouhodobě na základě nájemní
smlouvy č. N 03/2017 ze dne 19.12.2016 mají v pronájmu.
Návrh smluvní ceny pozemku města je 150 Kč/m2 (travní porost (zahrada) v zastavitelném území).
Celkem je cena pozemku města ve výši 22.350 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
parcely č. 1321/1, zahrada, o výměře 149 m2, za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do spoluvlastnictví pana Jana Slípky a pana Michala Ďurmeka.
Toto usnesení je platné do 31.12.2022. 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. 3f/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
04.8_Oznámení 10_2022_prodej, 04.8_Mapa_102022_1321, 04.8_Fotomapa_102022_1321
5. Informace zástupců Policie ČR
Bod č. 5 - (00:21:10-01:21:50)
Pan starosta: Na zasedání zastupitelstva byl pozván zástupce Policie České republiky, Krajského ředitelství
Libereckého kraje plk. Kurt Malina a npor. Bc. Jana Pokorná, zástupce Policie České republiky obvodního
oddělení Nové Město pod Smrkem. Byli pozváni na základě připomínek zastupitelů k bezpečnostní situaci
ve městě, kdy byla vyjádřena nespokojenost, bylo řečeno, že se zde necítí bezpečně a k objasnění optimalizace
základních útvarů. Nezávisle na tom zaslala Bc. Steﬀanová, jako zastupitelka města, otevřený dopis na Policejní
prezidium České republiky. Odpověď na něj je v příloze zápisu.
Diskuze:
Plk. Malina

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Jsem zde proto, abych uvedl některé věci na pravou míru a zodpověděl Vaše dotazy.
Optimalizace, jak tomu projektu říkáme, má optimalizovat stav policie v rámci celého
Libereckého kraje, to znamená od Semil počínaje a Českou Lípou konče. Jedná se o tu
situaci, o ten stav, který nás k tomu dohnal, je personální situace u policie. Nám
se dlouhodobě nedaří naplňovat personální stavy, nabírat nové policisty. Navíc se pak
dozvím, že navyšujeme důstojnická místa a na ty řadové policisty nezbývá a podobné
nesmyslnosti, proto na to chci reagovat. V rámci územního odboru Liberec je jedenáct
obvodních oddělení, mezi ně patří o obvodní oddělení v Novém Městě pod Smrkem.
V Novém Městě stále obvodní oddělení funguje a nic se na tom nemění ani v rámci tohoto
projektu. To, že se jedenáct obvodních oddělení optimalizovalo do šesti celků, které jsou
pořád ve svých původních objektech, ať už jsme v těch objektech v nájmu nebo v našich
policejních, tak se nic nemění, že bychom se někam stěhovali, něco měnili. Jenom jsme
nějakým způsobem přeorganizovali činnost těch útvarů. Když se budeme bavit
v konkrétních číslech, máme na jednom oddělení 6 policistů a na druhém 7,8,9 policistů,
tak sami uznáte, že pokud chcete zajistit bezpečnost a pořádek v tom místě nonstop, tedy
sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, tak není možné, s tím počtem a při čerpání dovolených
to zvládnout. Nábor se nám nedaří, respektive to také není úplně pravda. Nábor se nám
daří, ale bez toho výsledného efektu, který bychom chtěli. V rámci náboru přišlo 40 lidí a
43 odešlo. Jednoduchou matematikou se dostáváme do personálního deﬁcitu. Proto
se zvolil tento krok. Dalším důvodem k tomuto kroku bylo, že na těch menších útvarech
byl jenom jeden vedoucí. Vedoucí, když čerpal dovolenou, byl nemocen, nebo musel
někam odjet, tak neměl legitimního zástupce. Tím, že ty dva útvary v podstatě fungují
pohromadě, jsou jakýsi tým, tak jsou zde dva vedoucí pracovníci, kteří se mohou zastoupit.
Je tady zastupitelnost i vedoucích pracovníků ve vztahu k tomu útvaru. Vedoucí policista
strana 10 / 25

Pan Svoboda
Plk. Malina

Pan Svoboda
Plk. Malina

Bc. Steﬀanová

Plk. Malina

Bc. Steﬀanová
Plk. Malina
Bc. Steﬀanová
Plk. Malina
Bc. Steﬀanová
Plk. Malina

Bc. Steﬀanová
Plk. Malina

Bc. Steﬀanová
Plk. Malina
Bc. Steﬀanová
Plk. Malina

Ing. Smutný

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

když plánuje služby, tak měl omezený počet policistů a teď má v podstatě dvojnásobek,
tak je schopen optimálněji plánovat služby, aby byl dostatečný čas pro odpočinek,
volno mezi směnami. To byl ten důvod, který nás k tomuto kroku vedl. Ten projekt je
pilotní a musí se nějakým způsobem otestovat a jak jinak ho vyzkoušet, než v praxi.
Nějakým způsobem se projekt naplánoval, analyzoval a od 1. dubna byl spuštěn. Krajský
ředitel policie jednal s jednotlivými starosty, respektive začal samozřejmě na hejtmanství,
pak kontaktoval obce s rozšířenou působností. Nějakým způsobem jsme tu informaci
do toho světa předali s tím, že jako územní ředitelé a odbor vnější služby jsme to
komunikovali směrem dolů. Seznámili jsme s tím řadové policisty a jejich vedoucí a určili
jsme tu situaci, kdo s kým a jak bude optimalizován. V Liberci jsme takto optimalizovali tři
útvary na jednom teritoriu. Tady se to týká obvodního oddělení Nové Město pod Smrkem a
obvodního oddělení Hejnice. Ta situace bude sledována a vyhodnocována průběžně.
V září, říjnu budeme mít první data. Projekt je plánován a policejním prezidiem schválen
na jeden rok. Po této době bychom měli mít jasno, jak tato situace dopadne. Již několik let
nejsme schopni zajistit ten výkon služby v plném početním stavu a i vy víte, že obvodní
oddělení Hejnice a obvodní oddělení Nové Město pod Smrkem spolu slouží společné hlídky.
Ta provázanost tady již několik let zpětně funguje.
Jestli tomu dobře rozumím, tak na zkoušku to zkusíte a policie bude v Hejnicích?
Ne. Zkusím to jinak. Ti policisté, kteří slouží v Novém Městě jsou pořád v Novém Městě, a ti
policisté, co slouží v Hejnicích, jsou pořád v Hejnicích. Policisté, co vyšetřují trestnou
činnost se po týdnu, mezi těmi dvěma útvary, střídají, aby zajistili jak Hejnice, protože tady
toho šestkaře nemáme, tak i Nové Město. Na obou dvou odděleních se nic nemění. Pořád
tam policie je, je tam cedule policie, platíme to korunové nájemné.
Kdyby jednou odsud ta policie odešla, tak už by se nevrátila.
V tom Vám dám zřejmě za pravdu. Jestli to trochu sledujete mediálně, tak policejní
prezident, nejvyšší persona u policie, zmínil, že se ta obvodní oddělení neopouští, pouze
reorganizujeme jejich činnost. Nikdo nám nebere služební vozidla, ani nepřesunuje lidi.
Já jsem se chtěla zeptat, proč jste rozhodli o tom, že bude ta "jakoby" hlavní policie
v Hejnicích, když je tady větší kriminalita, drogy, jsme tu na hranicích s Poláky. Proč je to
dané do Hejnic a ne do Nového Města.
Vysvětlení je jednoduché. Proběhla nějaká analýza trestné činnosti, říkáte, že je tady vyšší,
o tom by se dalo mluvit v nějakých číslech jinak, ale objekt v Hejnicích je ve vlastnictví
policie. Pokud by se dělala nějaká případná rekonstrukce apod., tak to bude v našem
objektu.
Můžu Vám něco říci?
Řekněte.
V Hejnicích říkáte, že bude rekonstrukce objektu.
Já jsem řekl případná. Na začátku jsem zaregistroval, že jste opravovala nějaké texty.
Dobře, tak případná rekonstrukce. Takže ti policisté budou ve Frýdlantě?
Pletete tady hrušky s jabkama. Pokud bychom dělali případnou rekonstrukci, tak ji budeme
dělat v našem objektu. V našem objektu budeme rozšiřovat kanceláře, rozšiřovat prostory.
Pokud děláme nějakou rekonstrukci v objektu Novém Městě, došlo k výmalbě a dalším
aktivitám ze strany města. Ing. Kratochvíl velice vstřícně fungoval s policií a já jsem za to
vděčen. Prostě jsme rozhodli, že to budou Hejnice. Je úsměvné, že tohle je jediné téma,
které v médiích zaznívá, že se přetahuje jeden s druhým. Všechno jsou to policisté
územního odboru Liberec. Ke všem přistupuji stejně. Policie v Novém Městě je.
Tak řekněte, kolik policistů, až se to tedy sloučí, kolik už má výpověď?
Tak policistů máme pořád méně. Do konce července jsou zajištěni dva policisté z jiného
kraje v rámci výpomoce. Je to přirozený vývoj, že někteří policisté dospěli do stavu
z důvodu zdravotního, osobního, že už u organizace odvedli své množství práce a chtějí
skončit. Máme nábor, jak jsem již zmínil. V kraji chybí 96 policistů, v územním odboru
Liberec chybí 66 policistů. Prostou matematikou vidíte, že ta situace není jednoduchá.
Já, jako zastupitelka, s tím nesouhlasím.
S čím nesouhlasíte?
S tím, co se tady má dít. Dojezdové časy budou delší, všechno bude jiné.
Já to řeknu ještě jednou. Policie tady v Novém Městě pod Smrkem bude. Pořád tu sídlí, má
dopravní prostředky, pořád jsou tam ti policisté, kteří tam kmenově sloužili. Na tom se nic
nezmění.
Na počet policistů to zůstane asi stejné, akorát se jim zdvojnásobí území. Z Nového Města
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Plk. Malina

Bc. Steﬀanová
Plk. Malina

Bc. Steﬀanová
Pan starosta
Pan Demčák

Plk. Malina

Mgr. Semerádová

Plk. Malina

Npor. Pokorná

Pan Vojáček
Plk. Malina

budou jezdit do Oldřichova a z Hejnic třeba do Srbské.
Dojezdové časy zatím nikdo nezměřil, neporovnal. Nebudeme srovnávat předchozí období.
Bude se analyzovat období od dubna 2022. Vozidla jsou vybavena GPS moduly a jsme
schopni to analyzovat. Chápu, co jste tím chtěl říci, ale nás donutil ten stav, jaký je. Mohli
jsme jít cestou středních Čech, zrušit policii na menších obcích, dát tam ty telefonní budky,
kdy lidé telefonuji s policií a vidí se přes monitor. Touhle cestou jsme jít nechtěli. Chtěli
jsme pořád zachovat ta obvodní oddělení. Rozvrstvit tu práci mezi jednotlivé policisty.
Kdybychom nabrali 200 lidí tak máme naplněné krajské ředitelství, ale za dva roky. Rok
trvá odborná příprava a policista je plnohodnotně připraven do služby rámcově až za dva
roky.
Jsou ve služebním poměru. Mohou přejít z jiného kraje.
Rozumím těm názorům. V České republice fotbalu a policii rozumí každý. Nechci na to
reagovat takhle zle, ale ti policisté mají nějaké požadavky. Když nějakého policistu
z Nového Města pošlu třeba do Pardubic, tak se zeptá, máš pro mě ubytování? Mohu tam
s rodinou, dětmi? A v celé republice je podstav. To je mediálně známá věc. Každé krajské
ředitelství se s tím vypořádává jinak. Šli jsme touto cestou a věříme, že je udržitelná. Před
deseti lety, kdyby tohle někdo řekl, tak bych nevěřil, že půjdeme touto cestou.
Tím, jak sloučíte ta oddělení, tak Vám odejdou minimálně 4 lidi a jsem zvědavá, jak je
doplníte?
Dávám slovo panu Demčákovi, starostovi města Hejnice, který se úporně hlásí o slovo.
Omlouvám se, ale vystoupím zde jako krajský zastupitel. Pane Malino, děkuji, že jste přijel
alespoň sem. Bohužel mě moc mrzí, že musím jet sem za Vámi, abych se na tohle zeptal.
Ke mně do Hejnic s tímto nikdo nepřijel. Další podrobnosti viz. zvukový záznam.
Npor. Pokorná je policista s příplatkem za vedení, je vedoucí policista. Je zástupcem
vedoucího obvodního oddělení v Hejnicích. Její pozice vedoucího policisty se nemění. Má
stejné kompetence, jako měla dosud. Tzn. plánování služeb, řízení v kázeňských a
personálních věcí atd.
Ptám jako občan, jako učitelka. Jsou tady naše děti v bezpečí? Jaký je nápor trestné
činnosti? Lítají tu v noci poláci, naše komunita v autech bez značek, děti si kupují trávu kde
chtějí, a to nemluvím jen o trávě.
Obvodní oddělení plní základní úkoly policie. Pokud nastane taková situace,
o které hovoříte, drogová problematika, to už probíhá ve spolupráci s územním odborem
v Liberci. Zhruba před dvěma týdny zde proběhla velká policejní akce v oblasti drog. Bylo
tady několik desítek policistů, zásahový tým. Došlo ke sběru podezřelých osob, došlo
k nějakému obvinění.
Jsem zástupce vedoucího obvodního oddělení v Hejnicích. Já zastoupím vedoucího
v Hejnicích a on zastoupí mně. Pořád mám na starosti obvodní oddělení Nové Město pod
Smrkem. Celkový stav policistů po optimalizaci obvodních oddělení je 18 policistů z toho 1
vedoucí, 1 zástupce vedoucího. Dva policisté zpracovávají administrativu a měli jsme zde
na dobu devíti měsíců (končí v červenci) posilu dvou policistů. Do služby máme 12
policistů. V Novém Městě je zajištěn výjezd 24 hodin a je pravdou, že ten výjezd má
na starosti dvakrát větší obvod. Každý den od 7:00 hodin do 15:00 hodin je v Novém Městě
pod Smrkem a Hejnicích dozorčí služba. Teď ještě není možné hodnotit, jestli to bude
fungovat. V roce 2022 (II. čtvrtletí) máme 20 trestných činů (objasněno 6). Za stejné
období 2021 bylo 19 trestných činů (objasněno 6). Z toho bylo 12 v Novém Městě pod
Smrkem. Největší problém je s IT kriminalitou (údaje k účtům). Pak dvakrát vloupání
do společnosti DENDRIA. Bedny se dohledaly v Polsku. Krádež části zavlažovacího systému
se řeší. Byly obnoveny Česko-Polské hlídky. Dále krádež dvou jízdních kol. Jedno se našlo.
Výtržnictví na Velikonoce. Přestupky 99 - 76 doprava, 4 alkohol, 7 výtržnictví.
Zásadní problém je nedostatek policistů. Co je hlavním faktorem, že ti mladí k policii
nejdou?
Náborová kampaň běží, a ti co mají zájem, tak jich 60 % odpadne. Další proběhlá diskuze
viz zvukový záznam.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem bere na vědomí informaci zástupců Policie České republiky
o "Optimalizaci" Policie ČR v Libereckém kraji.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželo se: 1 (Steﬀanová A.)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Usnesení č. 4/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
5.-PČR-Odpověď (Zdvořilostní dopis)_sig
6. Frýdlantská vodárenská společnost - přehled činnosti a výsledků za období let 2018 až 2022
Bod č. 6 - (02:13:45-02:18:20)
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města,
Zastupitelstvu města je předložen Přehled činnosti a výsledků Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
za období let 2018 až 2021 (2022), zpracovaný Ing. Petrem Olyšarem, ředitelem společnosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem bere na vědomí Přehled činnosti a výsledků Frýdlantské
vodárenské společnosti, a. s. za období let 2018 až 2021 (2022), zpracovaný Ing. Petrem Olyšarem,
ředitelem společnosti.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželo se: 1 (Steﬀanová A.)
Usnesení č. 5/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
FVS_2018_2022
7. III. změna rozpočtu města 2022
Bod č. 7 (blok č. 7.1) - (01:27:35-01:36:30)
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města.
Pan starosta: Předkládám ﬁnancování investiční akce - dokončení revitalizace náměstí Mírové náměstí
v Novém Městě pod Smrkem.
Druhá fáze (dokončení) revitalizace náměstí Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem byla vysoutěžena
ve výši 62.028.867 Kč včetně DPH.
I. část druhé fáze bude dokončena v roce 2022 ve výši 22.000.000 Kč včetně DPH - jižní a západní část
komunikace náměstí, včetně výměny teplovodního potrubí na jižní straně. Zajistil jsem, že v příštím roce bude
ze strany Libereckého kraje uhrazen mimořádný příspěvek ve výši 10 mil. Kč na opravu povrchu komunikace.
II. část druhé fáze bude dokončena v roce 2023 ve výši 42.028.867 Kč včetně DPH - střed náměstí
Diskuze:
Ing. Smutný
Pan starosta
Ing. Smutný
Pan starosta

Pan Vojáček
Pan starosta
Pan Vojáček
Pan místostarosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Když jsme u té komunikace. Chci se zeptat, to je majetek kraje?
Ano, je.
Kraj nám dá příspěvek, aby jsme opravili jeho majetek?
To je součástí projektu, který jste tady schválili. Ušetřila by se minimálně polovina peněz,
kdyby zastupitelstvo a veřejnost netrvala na tom, že se bude dělat komplexní
rekonstrukce náměstí. Bylo to připraveno s Frýdlantskou vodárenskou společností na rok
2019, že zainvestuje vodovod a kanalizaci. Zastupitelstvo rozhodlo jinak. Udělal
se komplexní projekt.
Nebude tam asfalt? Budou tam dlažební kostky?
Budou tam dlažební kostky.
Proč je na západní straně užší vozovka?
Je to takto vyprojektováno dopravním projektantem. Je to pouze opticky. Sníží to rychlost
průjezdu.
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Pan starosta

Ještě jsem chtěl říci, že je připravena žádost o dotaci na zeleň, která na základě požadavků
značně navýšila náklady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem souhlasí s druhou fází (dokončením) revitalizace náměstí
Mírové náměstí v Novém Městě pod Smrkem v celkové částce 62.028.867 Kč včetně DPH. I. část druhé fáze
bude dokončena v roce 2022 v částce 22.000.000 Kč včetně DPH a II. část druhé fáze bude dokončena
v roce 2023 v částce 42.028.867 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 4 (Funtánová M., Smutná M., Smutný P., Steﬀanová A.)
Usnesení č. 6a/21Z/2022 bylo schváleno.
Bod č. 7 (blok č. 7.2) - (01:21:50-01:27:35)
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města. Zpracovala paní Marie Holcová, vedoucí ﬁnančního odboru.
Finanční odbor MěÚ předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření č. 15 až č. 26, dle
předložené III. změny rozpočtu města roku 2022 (dle komentáře a tabulky).
Celkové snížení rozpočtu na straně příjmů:

1.864.153 Kč

Celkové navýšení rozpočtu na straně výdajů: 3.889.434 Kč
Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji):

Diskuze:
Ing. Smutný
Paní Holcová

Ing. Smutný
Paní Holcová
Ing. Smutný

Paní Holcová

5.753.587 Kč

Chci se zeptat, celkové SALDO rozpočtu po všech změnách za rok 2022 je mínus
6 mil. Kč. Tohle usnesení končí ﬁnancování 5.753.587 Kč. Co to má znamenat?
Znamená to, že když byl skládán rozpočet na konci loňského roku, tak jsme nezapojili
veškeré ﬁnanční prostředky, které jsme měli v té době na bankovních účtech k dispozici.
Financování je vlastně zapojení prostředků, které nebyly narozpočtované.
Takže nehrozí...
Že bychom schválili rozpočet a neměli ho fyzicky čím hradit, to ne, to nehrozí.
Jestli nehrozí v podstatě, až se bude dělat nový rozpočet na příští rok, až bude nové
zastupitelstvo, nové vedení města, tak vlastně bude, že město nemá žádné rezervy,
všechno je rozprášené, jsme zadlužení, máme nabrané úvěry a ještě nebudeme mít nic
na běžném účtu.
Myslím si, že tato situace opravdu nehrozí. Když jsme se bavili o tom, kolik máme
k dispozici volných ﬁnančních prostředků ve srovnání třeba s loňským rokem, tak abychom
byli schopni pokrýt provozní náklady a zbyly nám tam ﬁnanční prostředky, tak je to asi
10 mil. Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje rozpočtová opatření č. 15 až č. 26, dle předložené
III. změny rozpočtu města roku 2022 (dle komentáře a tabulky). Celkové snížení rozpočtu na straně příjmů:
1.864.153 Kč. Celkové navýšení rozpočtu na straně výdajů: 3.889.434 Kč. Financování: 5.753.587 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 1 (Steﬀanová A.) / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 6b/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
7.2.1.-III. změna rozpočtu 2022, 7.2.1.-III. změna rozpočtu 2022, III. změna rozpočtu 2022-schválená, III.
změna rozpočtu 2022-schválená
8. Závěrečný účet roku 2021 - SO SMRK

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 14 / 25

Bod č. 8 - (02:18:20-02:20:15)
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města.
Zastupitelstvu města je dle zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, předložen k projednání Závěrečný účet Svazku obcí SMRK za rok 2021, jehož nedílnou
součástí je zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření č. 1884/2022, s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí
SMRK za rok 2021, jehož nedílnou součástí je zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
č. 1884/2022, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 7/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
8.1.-Závěrečný účet za rok 2021-SOS-MRK, 8.2.-Zpráva auditora 2021-SO-SMRK
9. Závěrečný účet roku 2021 - DSO Mikroregion Frýdlantsko
Bod č. 9 - (02:20:15-02:22:30)
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města.
Zastupitelstvu města je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, předložen k projednání Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Frýdlantsko za rok 2021, jehož nedílnou součástí je Zpráva o přezkoumání hospodaření, zpracovaná Krajským
úřadem Libereckého kraje, a výpis z unesení č. 33/2022 ze dne 10.05.2022, týkající se schválení Závěrečného
účtu za rok 2021 valným shromážděním DSO Mikroregionu Frýdlantsko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko za rok 2021, jehož nedílnou součástí je Zpráva
o přezkoumání hospodaření, zpracovaná Krajským úřadem Libereckého kraje, a výpis z unesení č. 3/2022,
týkající se schválení Závěrečného účtu za rok 2021 valným shromážděním DSO Mikroregionu Frýdlantsko.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 8/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
9.1.-Schválený závěrečný účet 2021 DSO, 9.2.-Zpráva o přezoumání 2021-příloha č.1, 9.3.-Výkaz zisku
a ztráty 2021-příloha č.2, 9.4.-Rozvaha 2021-příloha č.3, 9.5.-Příloha-2021-příloha č.4, 9.6.-FIN 12-2021k příloze č.1
10. Informace o vývoji soc. služeb - DSO
Bod č. 10 - (02:22:30-02:28:45)
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města.
Pan starosta: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko předkládá k projednání materiál pro členské
obce, "Vývoj dotačního programu Mikroregionu Frýdlantsko pro podporu sociálních služeb". Předávám slovo
Mgr. Stehnové, která objasní vývoj v dotačním programu pro podporu sociálních služeb.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Mgr. Stehnová: Dotační program na Frýdlantsku funguje tři roky. Je to společný projekt a jsou do něj zapojeny
členské obce Frýdlantska. Postupně během těch tří let dochází k rozšiřování potřebných služeb, dochází k tomu,
že jsou navyšovány kapacity služeb, které území potřebuje. Příspěvky obcí zůstávají na stejné hladině po celé tři
roky. Proč Vám tyto informace dáváme v tuto chvíli? S ohledem na přípravu rozpočtového výhledu na rok 2023
a s ohledem na to, že na podzim budou volby, dáváme informaci o tom, že Mikroregion Frýdlantsko, resp.
členské obce schválily navýšení kapacit a na konci roku budeme stát před rozhodnutím, jakým způsobem
budeme řešit ﬁnancování potřebných služeb. V materiálech jsou připraveny tři varianty. Můžete o nich zatím
přemýšlet.
A) revize sítě: něco v tom stylu optimalizace. Území si řekne, jaké služby budou potřeba jako priorita a ty
budou podpořeny.
B) navýšení příspěvku obcí: navýšení všem členským obcím o stejné procento.
C) ponechat současné nastavení dotačního programu: může dojít k samovolnému odchodu poskytovatelů
služeb z území, které potřebujeme, aniž bychom byli schopni ovlivnit, kterou službu tu potřebujeme, a kterou
ne z důvodu nedostatečné ﬁnanční podpory.
Ještě doplním informaci o tom, že nejenom navyšujeme kapacity potřebných sociálních služeb v území, ale díky
tomu, že v území spolupracujeme, tak se nám daří, že služby, které v území dobře nefungují, nebo
nefungují tak, jak potřebujeme, se přesouvají do jiných území.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem bere na vědomí informace o vývoji v dotačním programu
pro podporu sociálních služeb na Frýdlantsku a informaci o předpokládané výši úvazků v síti sociálních
služeb v ORP Frýdlant v roce 2023.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 9/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
10.1.-materiál ZM_ZO_DP SS 2023_lenka_FIN, 10.2.-materiál ZM_ZO_DP SS 2023_lenka_FIN, 10.3.P07_Vývoj DP 2020-2023_vc_castek_na_obce, 10.4.-P05a_Vyhodnocení AP pro rok 2021, 10.5.-P05b_ZZ
2021 tabulka počty klientů dle obcí, 10.6.-P05c_ZZ 2021 tabulka počty klientů, 10.7.-P05d_ZZ 2021
tabulka skutečné náklady
11. OZV o stanovení kratší doby nočního klidu
Bod č. 11- (02:28:45-02:31:20)
OZV – o stanovení kratší doby nočního klidu
Předkládá Ing. Veronika Paříková, vedoucí správního odboru.
Správní odbor Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem předkládá zastupitelstvu města návrh obecně
závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu. Vyhláška je navrhována na základě ustanovení § 5 odst.
1 písm. d), § 5 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 7, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2022
o stanovení kratší doby nočního klidu.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 10/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
OZV 01-2022_noční klid

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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12. Odměna starostovi města
Bod č.12 - (02:31:20-02:55:05)
Předkládá pan Jaroslav Maděra, radní města.
Pan Maděra: Na základě projednání na schůzi rady města a dle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
předkládám návrh na schválení mimořádné odměny uvolněnému zastupiteli, Ing, Miroslavu Kratochvílovi,
starostovi města a to ve výši dvojnásobku odměny, která mu v průběhu tohoto roku náležela za výkon
zastávané funkce za 1 měsíc. Návrh odměny je odůvodněn plněním mimořádných a zvláště významných úkolů
při získávání ﬁnančních prostředků - dotačních titulů a mimořádného ﬁnančního příspěvku od Libereckého
kraje.
Získané dotace na akce:
1. Chodníky ulic Žižkova a Sokolská ve výši 2.995.829 Kč
2. Chodníky ulic Vaňkova, Švermova a Nádražní ve výši 2.993.976 Kč
3. Rekonstrukce školního sportovního areálu u Sokolovny ve výši 3.108.161 Kč
4. Rekonstrukce komunikací ulic Žižkova a Sokolská ve výši 3.914.995 Kč
5. Rozšíření stání pro karavany v areálu koupaliště včetně technického stání ve výši 400.000 Kč.
6. Zajištění ﬁnancování Libereckým krajem rekonstrukce silnice na náměstí ve výši 13.270.046 Kč včetně DPH.
Celkem: 26.683,007 Kč.

Diskuze:
Pan Vojáček
Ing. Smutný

Pan starosta

Ing. Smutný
Pan starosta
Ing. Smutný
Pan starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Chtěl jsem se zeptat ﬁnančního výboru, jestli má k tomu nějaké stanovisko.
Spíše k tomu mám otázky. To jsou citovány nějaké dotace, nevíme vůbec v jakém jsou
stavu, jestli jsou podepsány smlouvy. To, že kraj poskytne ﬁnancování na opravu své
vlastní komunikace? No dobře, třeba někdo na kraji jednal. Obecně, ty chodníky, ty sumy
oproti minulému volebnímu období to není nic významného, nic mimořádného, protože
v minulém volebním období se zrekonstruoval chodník kolem Frýdlantské ulice až
k šestidomkům, v Celní ulici ke hřbitovu, v Ludvíkovské ulici. To jsou jenom chodníky.
Zateplila se mateřská škola. Bylo to z dotací. Co se týká Libereckého kraje, tak Liberecký
kraj zrekonstruoval silnici na Řasnici přes les, mezi Hajništěm a Ludvíkovem. Z Nového
Města do Lázní Libverda. Pak zrekonstruoval ulici Celní na hraniční přechod. To jsou úplně
jiné řády peněz, jiné řády investic. Tohle by bylo poprvé, kdy Zastupitelstvo města Nové
Město pod Smrkem schválí uvolněnému zastupiteli mimořádnou odměnu. Před tím se to
nikdy nestalo. Takže tu mimořádnost a významnost, aby teda zastupitelé posoudili.
Přesně tak. Není pravda, že v minulosti nebylo o odměnu žádáno. Bylo žádáno, ale nebylo
to zdůvodněno. Žádal starosta, Ing. Smutný, na konci volebního období v roce 2018. Každý
si ten zápis může přečíst. To, co bylo řečeno, že kraj dělal něco z dotací, tak to dělal kraj.
Další věcí je, že tyto dotace, které uvádím, jsem inicioval, zajišťoval a zorganizoval až
do poslední chvíle. Ne, jako ostatní dotace, kdy to přinesl někdo ze zastupitelů, nebo
z úředníků města. Pokud se chcete ptát, v jakém jsou stavu. Chodníky ulic Žižkova,
Sokolská - bylo dokončeno, dotace přiznána, peníze došly na účet. Chodníky ulic Vaňkova,
Švermova - dotace je schválena, realizace do konce roku 2023. To je dotace pro budoucí
zastupitelstvo téměř ze 3 mil. Kč.
Zároveň mínus 40 mil. Kč. Na realizaci náměstí.
To není mínus. Vždyť není plán oprav a investic.
Vždyť jsme schválili, že se bude dodělávat náměstí.
No, vždyť ano, budeme realizovat náměstí. Teď se realizuje za 30 mil. Kč. Když jsem přišel
v roce 2014, tak se dělalo za 3,5 mil. Kč. Od té doby se dělá za 17 mil. Kč. Teď
za 30 mil. Kč a nikde peníze nechybí. Splatil se dluh, starý, 20 mil. Kč. To je jedno. Chtěli
jste vědět v jakém je to stavu. Rekonstrukce školního sportovního areálu - dotace je
přiznána, oprášil se a upravil projekt, který zde byl od roku 2009. V tomto měsíci bude
dokončen položkový rozpočet, na červenec je připravena veřejná soutěž (Compet Consult).
Do konce září musí být vysoutěžen zhotovitel, protože podmínkou této dotace je i předání
staveniště. Rekonstrukce komunikací ulic Žižkova, Sokolská - dotace přiznána, výběrové
řízení na zhotovitele proběhlo, od července bude zahájena realizace. Rozšíření stání pro
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Pan Vojáček

Pan starosta
Pan Vojáček
Pan starosta
Ing. Smutný

Pan starosta

Ing. Smutný
Pan starosta
Ing. Smutný

Pan starosta

Pan Vojáček

Pan starosta
Mgr. Žáková
Pan Maděra
Mgr. Funtánová
Pan starosta

karavany na koupališti - dotace od LK, vypracoval se projekt, bude realizováno. Příspěvek
Libereckého kraje na komunikaci - zastupitelstvo schválilo komplexní rekonstrukci
náměstí, což zahrnovalo i rekonstrukci povrchu krajské komunikace. Podařilo se mi
za pomoci Ing. Canova, statutárního zástupce pana Svitáka, Ing. Ramzera, hejtmana pana
Půty a ředitele KSS LK Ing. Růžičky získat peníze na ﬁnancování povrchu té části krajské
komunikace. Tyto ﬁnanční prostředky poskytne kraj městu v roce 2023.
Máme na úřadě pana Kavku, který získává dotace. Můj dotaz zní. Všechny dotace, které ty
jsi získal, nebyl schopen pan Kavka získat? Šlo to mimo rámec jeho činnosti? To znamená,
že těch 27 mil. Kč jsi ty získal, že jsi z pozice starosty loboval? Kdybys na tom nepracoval,
tak bychom ty peníze nedostali?
Musel by pan Kavka dostat úkolem něco takového dělat. Je to o tom iniciovat,
zorganizovat, zajistit projekty, starat se o vyjadřovačky.
Získal jsi je ty, nebo pan Kavka?
Tyhle ty já. Jsou ještě jiné dotace, které získal pan Kavka. To nejsou všechny dotace.
Já můžu v přirovnání proti minulému volebnímu období, já bych si to nikdy nedovolil říct.
Co se týká těch chodníků, já myslím, že to pokračuje i v tomto volebním období. Oslovil
jsem Ing. Lukáše Hrádka, který v tom byl sběhlý, viděl jsem, že má spousty úspěšných
staveb, získal na ně dotace. Oslovil jsem ho, všechno dělal on, město ho platilo, dělal
žádosti o dotace. Zajímalo by mě, kdo napsal žádosti o dotace, kdo to administruje
po ﬁnanční stránce, kdo to administruje po projektové stránce? To je ta největší práce.
Ing. Hrádkovi, který byl výborný a úspěšný, se zadal chodník v Ludvíkovské ulici, od ulice
Vaňkova po ulici Celní. Tato dotace nakonec nevyšla díky normám šíří chodníků apod.
Nakonec to ﬁnancovalo město.
Důležité je, kdo napsal žádost o dotaci. Jsou tady lidé, kteří to znají, Třeba Míla si psala
žádost sama. Jestli jsi to dělal ty, je to náročná práce.
Podklady všechny jsem dával já. Byl objednán administrátor na hřiště, na komunikace ulic
Sokolská, Žižkova, na chodníky ne.
Ještě jedna věc panu Vojáčkovi. Už jsem mu odpověděl na tu první otázku, ptal
se ﬁnančního výboru. Já mohu konstatovat to, co víme, co je psáno. Dozvíme se ze změn
rozpočtu, to se může podívat každý, co se týká dotací. Dotace Ministerstva pro místní
rozvoj, ulice Žižkova, snížení příjmů o ............... Ta se asi zrušila nebo co, nebo přesunula?
Nevím? Pak je tady dotace na hasičské auto. Nic víc o dotacích nevíme. Nevíme, jestli byly
schváleny smlouvy. To, co tady přednesl Jarda Maděra, nic nevíme. Nikde to není,
ve změnách rozpočtu. Proto jsem chtěl informace.
Dotace na hasičské auto je schválená, je posunuta realizace. Tu jsem nevyřizoval. Psal
jsem ty, které jsem inicioval, organizoval, zařizoval. Nic víc. Každý si může udělat své
stanovisko.
Když končilo minulé volební období, tak si pan starosta a místostarosta dali
na zastupitelstvo žádost na schválení mimořádné odměny. Tehdy se to neschválilo.
Pamatuji si, že Mgr. Žáková tady řekla, že jaké odměny, to je Vaše práce, to co jste dělali,
za to jste dobře placeni.
Bylo to trochu jinak.
Bylo to jinak.
Je na každém zastupiteli, ať se dotáže a pak se rozhodne.
Dávám protinávrh. "Schvaluje odměnu a to ve výši jednonásobku"
Má ještě někdo nějaký návrh? Pokud ne, dávám hlasovat o protinávrhu Mgr. Funtánové.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje mimořádnou odměnu uvolněnému zastupiteli,
Ing, Miroslavu Kratochvílovi, starostovi města a to ve výši jednonásobku odměny, která mu v průběhu
tohoto roku náležela za výkon zastávané funkce za 1 měsíc.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 8 (Kotrbatý M., Maděra J., Malý P., Ressel J., Semerádová B., Škaredová M., Steﬀanová A.,
Suková M.) / Zdrželo se: 1 (Kratochvíl M.)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Bod č. 12 (blok č. 12.2) - (02:55:05-02:56:15)

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje mimořádnou odměnu uvolněnému zastupiteli,
Ing, Miroslavu Kratochvílovi, starostovi města a to ve výši dvojnásobku odměny, která mu v průběhu tohoto
roku náležela za výkon zastávané funkce za 1 měsíc.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 5 (Engelmann K., Funtánová M., Smutná M., Smutný P., Steﬀanová A.) / Zdrželo se: 2
(Kratochvíl M., Vojáček M.)
Usnesení č. 11/21Z/2022 bylo schváleno.
13. Memorandum o spolupráci a pravidla jednání
Bod č. 13 (blok č. 13.1) - (02:56:15-03:04:15)
Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města.
Pan starosta: Zastupitelstvu města jsou předložena k projednání:
Memorandum o spolupráci mezi městem Nové Město pod Smrkem, zastoupené Ing. Miroslavem
Kratochvílem, starostou města a organizací Romany art workshop, z. s., IČ 05219744, zastoupené
Patrikem Kotlárem, předsedou.
Pravidla pro jednání Romské platformy na Jablonecku a Frýdlantsku.
Zúčastnil jsem se v Liberci sezení ohledně tohoto memoranda. Požádal bych přítomné dámy, aby nás
s Memorandem o spolupráci a Pravidly pro jednání Romské platformy seznámili.
Martina Samelová: Já jsem koordinátorka platformy na Jablonecku a moje kolegyně je Pavla Jarková,
koordinátorka platformy na Frýdlantsku. Cílem projektu je spojit romské, proromské i neromské v jeden, jak
tomu říkáme "Kulatý stůl", kdy se scházíme v určitých intervalech, na různá témata. Scházíme se se zástupci
samospráv, OSPOD podle toho jakou máme spolupráci, všemi směry. Když je určitý problém, poptávka z okolí
tak se to snažíme nějakým způsobem řešit. Memorandum je dobrovolné, ničím to nezavazuje, jen bychom chtěli,
abyste se na základě pozvání zúčastnili "Kulatého stolu". Cílem memoranda je dosažení pozitivní změny
na místní i krajské úrovni, jak v romské integraci, tak obecní.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem souhlasí s Memorandem o spolupráci mezi městem Nové
Město pod Smrkem a organizací Romany art workshop, z. s., IČ 05219744 a pověřuje starostu města
podpisem memoranda.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 12a/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
Memorandum NMPS (1), Pravidla jednání romské platformy
Bod č. 13 (blok č. 13.2) - (03:04:15-03:05:00)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem souhlasí s pravidly jednání Romské platformy na Jablonecku
a Frýdlantsku a pověřuje starostu města podpisem pravidel jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 12b/21Z/2022 bylo schváleno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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14. Různé
Bod č. 14 - (03:05:00-04:01:00)
Zápis z jednání č. 10 ﬁnančního výboru zastupitelstva města.
Pan starosta: Byl jsem požádán Finančním výborem předložit na vědomí a k projednání zápis z jednání č. 10
ﬁnančního výboru. Má někdo k tomuto zápisu nějaké připomínky, dotazy?
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Jestli byste, Vy, k tomu chtěli něco říct.
Já jsem napsal písemné vyjádření, ke kterému se vyjádřím následně.
Proč tato kontrola proběhla? Jak uvádí Finanční výbor na základě podnětů od občanů,
zastupitelů a zaměstnanců městského úřadu. Někdo sdělil Finančnímu výboru, že zakázky
jsou předražované, zadávané známým vedení města, nedodržení zadávání veřejných
zákázek dle zákona, neúčelné vyplácení odměn zaměstnancům MěÚ a střet zájmů starosty
a místostarosty. Má někdo nějaký dotaz ke konkrétní záležitosti z tohoto zápisu z jednání
Finančního výboru?
Mě zajímají ty odměny a myslím si, že některé ty zakázky, které jsou tam napsané jsou
předražené.
Chtěl bych se zeptat, která zakázka a v čem je předražená?
Tak třeba ten pomníček v Hajništi. Stál necelých 250 tis. Kč.
Město má ve správě tento a i jiné pomníky. Bylo to ve správě paní Strakové. Město má
ze zákona povinnost se o ně starat. Oslovili jsme místní ﬁrmy s poptávkou na opravu
pomníku. Při realizaci došlo k tomu, že došlo k porušení odpadů z domu. Tím došlo
k navýšení nákladů na opravu. Má někdo nějaký další dotaz?
Tak já se obráceně zeptám ﬁnančního výboru, jak vyhodnotili, na základě domněnek a
jiných indicií, že některé opravy, které dělám, jako zaměstnanec ﬁrmy SEKRA. Jak jste
na to přišli, vůbec jste se na to nezeptali? Vy jste se vůbec nezeptali, jakým způsobem
se dělá oprava veřejného osvětlení, rozhlasu, jakým způsobem se dělá strojení stromečku?
Nikdo za mnou nebyl se na něco zeptat. Pak si přečtu, že jsem zřejmě asi zaměstnancem
ﬁrmy SEKRA, nebo někoho jiného a vzápětí si přečtu, že byste mi prostřednictvím
zastupitelstva poděkovali. To si ze mě děláte srandu?
Můžu jenom říct, že jsi si to špatně přečetl. Konstatujeme, že jsme to nezjišťovali. Byl to
podnět.
Proč jste to právě nezjišťovali?
Byl to podnět.
Zjistili jsme, že veřejné osvětlení opravovala celé volební období ﬁrma SEKRA, která nemá
tuto činnost zapsánu v obchodním rejstříku a ani nezveřejňuje účetní závěrky. Tohle jsme
tam napsali. To, co jsme zjistili. Nebyl žádný závěr, závěr je doporučení pro zastupitelstvo.
To znamená, že Vaše domněnky zůstanou napsány a k tomu Vy vlastně nevydáte žádné
prohlášení, že to tak vlastně není a necháte to prostě takhle být?
Tohle už nikdo nedotáhne. Rozumíš tomu? Ten obsah Vašeho sdělení si nikdo nepřečte, že
tomu tak nebylo. Já bych byl rád, kdybyste to dotáhli do konce. Zeptejte se, jestli jsem
zaměstnancem ﬁrmy SEKRA. Já Vám odpovím, že nejsem, dělám to jako uvolněný
zastupitel, nikdy jsem za to nedostal žádné peníze, nedělám to za odměnu, dělám to,
že mi to nějak zůstalo nějakým způsobem z bytové správy. Nic víc Vám k tomu nemůžu
říct. Proč jste se na tohle nepřišli zeptat, aby tam tato záležitost vůbec neﬁgurovala.
To jsme tam napsali. Když si to dobře přečteš, tak navrhujeme ti poděkovat. Je tam závěr,
doporučení pro zastupitelstvo.
To je přesně to, co ti říkám. To si ze mě děláš srandu.
Žádali jsme mimo jiné, aby se ten zápis zveřejnil v bodu "Různé". Nezveřejnil se, až
v průběhu zasedání spolu s dalším vyjádřením. Teď je příležitost, abys nám to řekl. Ty už
jsi nám to řekl, že jsi to dělal v rámci svých povinností.
Je to v materiálech pro zastupitele.
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Před tím to tam nebylo.
Nechceš chápat tu věc, že pokud to neprokážeš a je to vysvětlené, tak by mělo zmizet to,
aby tam bylo napsáno, že to dělám nějakým způsobem asi pod někým jiným. Tohle tam
nemůžeš dát, pokud to nezjistíš. Pak tam nemusíš dávat tu druhou věc, když to zjistíš.
V tomto případě tam zůstane jedno i druhé.
Když nám zastupitelstvo města řekne, že z toho zápisu máme něco škrtnout, tak to
škrtneme.
Tak jako si mohou občané přečíst to vyjádření, tak si mohou přečíst závěr a doporučení. Je
to hned pod sebou. Jednu věc dočtu až do konce a hned pod tím to nedočtu?
Já Vás chápu, ale víte moc dobře, o co jde. Víte to dobře a já to vím taky.
Lidi říkají, že na plošině jsi byl ty, dělal jsi to ty, ale fakturovala to SEKRA.
To je velice jednoduché.
Byla nahlášena porucha. SEKRA dělala výměnu sloupů za nové, pokud byla porucha
na drátech, dělala dráty do země adt. K té montáži je potřeba plošina. Na plošinu má
papíry tady pan místostarosta a pan Suk. V žádné faktuře není, že by se tohle fakturovalo.
To se můžete podívat. To nemusíš kroutit hlavou. To jsou taková nařčení.
Na faktuře je napsána oprava veřejného osvětlení.
Je tam napsaný stožár, kabely. Není tam plošina.
Fakturoval jsem to já?
Pokud něco opravoval pan Pelant, tak vyměnil žárovky.
Když zhasne zdroj toho světla, opravím to, nebo vyměním žárovku. Ty ostatní věci jako
třeba po bouřce, když spadne v Lesní ulici strom na vedení, tak já už tuhle věc neudělám.
To už jsem zadával ﬁrmě SEKRA. To už takhle dělala bytová správa, když tam byla vedoucí
paní Pospíšilová. Nebylo možné to námi opravit. Pokračovalo se v tom dál. Nemám za to
peníze, nejsem zaměstnanec ﬁrmy SEKRA, ani nikoho jiného.
Ty jsi vlastně spravoval veřejné osvětlení a rozhlas ve své pracovní činnosti, dělal jsi to
zadarmo, nedostával jsi za to žádné odměny, tím pádem jsi ušetři městu spoustu peněz,
protože se to nemuselo zadávat žádným ﬁrmám. To bych viděl jako docela dobrý důvod,
aby jsi si býval zažádal o nějakou odměnu a ty jsi to neudělal a zase jsi ušetřil městu
peníze. Teď by jsme ti měli poděkovat.
Já to nechci, na to nejsem zvyklý. Připadá mi to úplně zvrhlé. Nejdříve mě pohaníte a
vzápětí je tam poděkování.
Ten, kdo umí číst tak uvidí, že Finanční výbor nikoho neobvinil.
Dobře jdeme od toho. Teď mi řeknete, jakým způsobem jsem ve střetu zájmů s některými
ﬁrmami? Jsem s nimi v takovém střetu zájmu jako všichni tady, co tady bydlíme, protože je
všichni známe. Proč nejsem ve střetu s ﬁrmou např. Lode Jan, Veselovský Petr, Bulušek
David, Horký, Truhlářská zóna, Volek Tomáš, Lilko Zdeněk, Láznický Jiří, Svoboda Petr atd.
Proč s těmito nejsem ve střetu zájmů, když jste kontrolovaly ty tři nebo čtyři ﬁrmy, s těmi
ano? To mi vysvětlete? To jste zase reagovali na základě nějakých drbů, pocitů. Zase je to,
to stejné. Tady je uvedeno, že na základě nějakých drbů, že jsem se starostou v nějakém
střetu zájmů.
My jsme to prošetřili, ale nikde jsme žádný takový závěr neudělali.
Je to v podstatě pošpinění. Taky tam ﬁguruji. Pro Městský úřad pracuji s malými
přestávkami od roku 2009. Ničeho jsem se nedopustil, ale je to pošpinění. Když nenapíšete
závěr. Doba je taková, začíná předvolební boj. Nic jiného to není a nic jiného v tom
nespatřuji.
Když jsem byl ještě místostarosta, tak jsem dělal pro město zakázky za daleko větší peníze
např. garáže na techniku města, střechu Sokolovny. Když se místním ﬁrmám zadávají
zakázky, tak je to za ceny obvyklé. Vyznívá z toho tak, proč to dělá ﬁrma Silkom. Firma
Silkom byla v roce 2021 ve třech soutěžích vždy druhá. Není to vždy předurčené, že
vyhraje ﬁrma Silkom.
Ještě to uzavřu. Firma Silkom, jak jste popisovali, že celá věc byla spuštěna na základě
toho, že se udělala Revoluční ulice, tak ﬁrma Silkom nevyhrála. Vy jste to vlastně rozjeli,
protože tam byly nějaké pochybnosti o té Revoluční ulici. Tak jste si mohli alespoň zjistit,
že z těch nabídek Silkom, Eurovia, Street, vyhrála a Revoluční ulici dělala Firma Street.
Nevím, o čem mluvíte, je to v zápise ze zastupitelstva. Zápis ze 7. zasedání.
A je tam napsáno, že to dělala ﬁrma Silkom?
Není, dívali jsme se na to.
Byla jsem jednou ve Frýdlantu, byl tam zaměstnanec, dělal tam chodníček a tak jsem
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se ho šla zeptat, jestli by mi neudělal kousek chodníku a on se zeptal odkud jsem. Řekla
jsem mu, že z Nového Město pod Smrkem. On mi říká, už, aby se tam ti zastupitelé chytli
za nos a odsouhlasili to náměstí. Já mu říkám, jaké náměstí? No, protože my ho budeme
dělat. Já mu říkám, jak vy víte, že budete dělat náměstí, když ještě nebylo žádné výběrko.
On mi na to řekl, že mu to slíbil pan starosta Kratochvíl.
Chtěl bych reagovat na to, co říkal pan Ressel. Možná jsi si nepřečetl jednu větičku.
Všechny informace o své ﬁrmě napsal starosta.
Jasně, ale tam jde o to, že je tam vůbec to podezření.
Finanční výbor k tomu udělal závěr, že neexistuje o poptávkách ani výběrech žádný
záznam. Že to nelze ověřit. To je všechno a doporučuje, aby se to dělalo jako dříve, aby
zakázky statisícové schvalovala rada města nebo zastupitelstvo.
Pavle, určitě máš v lecčems pravdu, ale to, co říká pan Ressel, musím se ho zastat,
protože ti lidé si to tak nepřečtou. Oni si řeknou, podívej se Ressel, ten si nahrabal.
Myslíš si Blanko, že lidi neumějí číst?
Já to nerozporuji, já jenom říkám, jak to veřejnost pojme.
Chtěl bych na to zareagovat. Velice mě mrzí názor Finančního výboru. Připadá mi to
neprofesionální. Jsou tam věci, které nejdou ověřit, nejdou dokázat. Jsou tam určité
fabulace, určité domněnky. A už konkrétně, když si přečtu závěr je všechno správně, ale
závěr je "z výše uvedených dokumentů vyplývá, že nikoliv". Z toho vyplývá, že nebyly
dodrženy zásady transparentnosti a rovného zacházení, což je porušení zákona. Čili, tahle
věta je tady špatně. Vy, přesto, že jste to nemohli ověřit, nemůžete říci, že ty zásady
nebyly dodržovány. Vy byste měli dokázat, že ty zásady byly porušeny. Vy píšete závěr,
který samozřejmě není pravdivý. Souhlasím s doporučením ohledně směrnice, nějakou
dobu už ji řeším, teď jsem řešil jiné směrnice, jednali jsme o tom i na radě města. Rozhodli
jsme se to nechat až na další zastupitelstvo. Souhlasím s tím, aby ta směrnice byla. Další
věc, proč jste to neudělali vy? Dvanáct let jsi tu byl, proč jste tu směrnici neudělali? Proč to
neudělal Finanční výbor v prvním volebním období?
Ten závěr jsi nedočetl do konce. Tam je napsáno, že "zadavatel má činit kroky na základě
podkladů, které je povinen uchovávat". Když jsi nám řekl, že se jednalo o osobní jednání,
tak žádné podklady nejsou. To jsme tam napsali.
Podklady jsou různé, samozřejmě. Není nikde řečeno, že to musí být písemné podklady.
Dnes jsou k dispozici internety. Veškeré zakázky se ověřují prostřednictvím internetu. Dělá
se to stejně jako před tím.
Už jsem to říkal, zakázky nad 100 tis. Kč jsme smlouvy schvalovali na radě města a větší
nad miliony na zastupitelstvu.
Není tady žádná směrnice. Mohli jste ji iniciovat, mohli jste ji udělat dávno. Dělá se to
všechno stejně, jako se to dělalo za minulého volebního období.
Já mohu říct, že jsem pokračoval v tom, co jsem dělal předchozí čtyři roky, kdy nebyla
připomínka k jediné zakázce. Zastupitelstvo schvaluje plán oprav a investic při schvalování
rozpočtu a je u toho částka. Nedělal jsem nic jiného, než když jsem dělal místostarostu.
Neporušili jsme zákon o zadávaní veřejných zakázek.
Ještě k panu Resselovi. Já bych to nebral jako poškození, ale v zájmu spravedlnosti a
objektivity, tam měly být všechny zakázky, nebo žádná. Mám dojem, že tam bylo napsáno,
že byly náhodně vybrány.
Tady nebylo řečeno, že když jsem zastupitel, že nemůžu práci pro město dělat. Všechny
zakázky byly pod 100 tis. Kč. Jenom ta poslední byla přes 100 tis. Kč, protože došlo
k velkému zdražení materiálu. Objednávka byla v listopadu 2021 a realizace až v roce
2022 a v tom mezidobí došlo ke zdražení. Dělám i opravy jako např. okna na Dělňáku.
Já to nijak nepitval a je dobré, že tu práci dostáváš. Jsi místní podnikatel. To je v pořádku.
Já bych se chtěl ohradit k tomu, co je tady napsáno od pana tajemníka, že jde o nějakou
účelovou aktivitu a předvolební aktivitu. Kdo čtete zápisy z Finančního výboru, tak ta
kontrola byla dopředu avizována. Z jednání č. 8 (před rokem) bylo uvedeno, že Finanční
výbor tuto kontrolu provede. Když tady Kontrolní výbor dva roky zpátky udělal nějaké
usnesení, tak také z úst pana tajemníka vyšlo obvinění opozičního boje.
Vy si můžete psát do zápisu věci, které nejsou pravdivé, které se pouze domníváte. Já
se zase domnívám, že se jedná o Vaši předvolební kampaň. Je to tak, protože to tak z toho
vyplývá. Dostávám se k tomu. Já jsem to chtěl rozebrat. Nechtěl jsem tím zdržovat,
zastupitelé si to přečtou, tady nemusí číst mezi řádky. Každá odměna byla schvalovaná
s vedením, čili se starostou a místostarostou. To, že tam není podpis, jak se tady píše "bez

strana 22 / 25

Ing. Smutný
Pan tajemník
Ing. Smutný

Pan tajemník

Ing. Smutný
Pan tajemník

Ing. Smutný
Pan tajemník

Pan místostarosta

Pan tajemník
Pan starosta
Pan místostarosta

Mgr. Smutná
Pan místostarosta
Mgr. Smutná

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

souhlasu". Starosta byl vždy informován. To, že v některých případech odměny
nepodepsal, u těch jednorázových odměn není potřeba, aby je pan starosta podepisoval.
Za odměny, které jsou vypláceny v rámci mzdových prostředků schválených
zastupitelstvem města, odpovídám já. Nepotřebuji ani, aby je pan starosta podepisoval.
Ale chci, aby byl informován, aby věděl, co se děje. Tvrdíte tady, že odměny se zvýšily více
jak o polovinu, oproti minulosti. Co to je za pojmy "o polovinu", "oproti minulosti"? Můžete
to konkretizovat, deset let, dvacet let. Proč to tam píšete?
Píšeme ve sledovaném období.
Nepíšete ve sledovaném období. Nikde jsem to nevyčetl. Píšete oproti minulosti.
Celý zápis se týká období, to je hned na začátku, roků 2019 až 2021. V roce 2022 ještě
žádné odměny doloženy nebyly. Je to za tři roky. Když si vezmu pro srovnání kolik bylo
vyplaceno za roky 2015, 2016, 2017, to jsou taky tři roky ta to byly 4 mil. Kč.
Srovnáváte dvě volební období. Za těch osm let došlo ke zvýšení základní mzdy,
vzrostla mnohonásobně, nemůžete to počítat z těchto částek. Píšete věci, které nejsou
pravdivé.
Teď bylo za stejné období vyplaceno 6 mil. Kč.
Dále se musím ohradit nad tím, že píšete, že se zvýšení odměn nepotvrdilo, že se to týká
jen některých zaměstnanců. Tady mě v podstatě obviňujete nepřímo, že dávám odměny
jenom někomu, kdo si je ani nezaslouží. Ten zaměstnanec byl dle mého názoru jenom
jeden a vy píšete několik.
No, bylo jich několik.
Já vím, tázal jsem se ho, byl jeden. U mě celý ten zápis budí účelovou věc. Jak jsem to tady
popsal. Vytváříte si tady podvědomí, že se na úřadě pracuje špatně, že se to tady vede
špatně. Vytváříte si nějakou pozici do dalšího volebního období. To je můj závěr, který
jsem napsal.
Blíží se konec školního roku a obracejí se na nás z Frýdlantu, tak bych se chtěl zeptat paní
ředitelky základní školy, proč máme odliv žáků z naší základní školy do základní školy
ve Frýdlantu. V letošním školním roce to byli čtyři žáci a na začátku nového školního roku
jich odejde osm.
Měli bychom nejprve ukončit tu kontrolu Finančního výboru. Jsou tam nějaké návrhy.
Má někdo nějaký návrh na usnesení? Pokud ne, předkládám návrh, že
zastupitelstvo města projednalo zápis z jednání č. 10 Finančního výboru.
Je to podnět od občanů, tak se ptám, jestli je to pravda? Na základě toho jsem si ty
informace zjistil, je to tak. Chtěl jsem se zeptat, kde je nějaký problém, jestli je to
v rodičích? Nemůžeme jim to zakázat, tak jestli je nějaký problém?
Nebyl jste informován, zjišťoval jste si to.
Jenom ty počty.
V době tohoto školního roku odešel jeden žák. Podle maminky byl důvod, že hraje
za Frýdlant fotbal a má tam hodně kamarádů. Stejně jako u pana Bareše, kdy hoch hraje
tenis, takže od páté třídy bude chodit do Frýdlantu. Dalším hochem, který odešel, měl
nesrovnalosti se svým spolužákem. Ani jeden z hochů není ze špatně fungující rodiny,
naopak bych řekla, že se přátelili. Docházelo k menším šarvátkám ve škole. Bohužel
potom, podle sdělení maminky, docházelo i k nějakým atakům mimo školu. Maminka to
nepřišla řešit, přišla mi oznámit, že dítě bude přestupovat jinam. Další dítko, které odešlo
ze šesté třídy jsem naprosto chápala, protože v šesté třídě máme hocha
s diagnostikovanou těžkou poruchou chování. Školy nemohou tyto děti nikam vyloučit.
Tento hoch byl několikrát (třikrát) na pobytu v SVP (Středisko výchovné péče). Měl by
být medikován, bohužel nemá úplné zázemí, nemá fungující vzor nějakého otce. Těžko
přijímá autority, má problém s ženami. Těžko zvládá přestávky se spolužáky. Díky tomu
odešel hoch velice dobře prospívající, protože nechtěl být v této atmosféře. Co se týká té
další třídy, což je také šestá třída, tak tam odešla slečna, která se necítila komfortně,
protože ta třída je více chlapecká. Jsou tam hoši, kteří nerespektují pravidla. Rodiče říkají,
že doma fungují, ale když jsou v kolektivu 25 dětí, tak stačí impulz a úplně se jim roztrhne
pusa na kanální výjevy. Ne každé dítě to umí zpracovat. U této slečny to ještě umocnila její
kamarádka, která jí velice fyzicky ublížila. To už rodiče řekly, že takhle ne. Žádala jsem je,
aby mi dali všechny zápisy. S rodiči jsme to řešili. Bylo jednáno jak s jedněmi, tak druhými.
Bohužel jsou věci, které neumím ošetřit tak, aby se to nedělo. Kdo říká, že ve škole není
šikana, tak nemluví pravdu. Tady z té třídy odešla ta slečna a na to konto mě
kontaktovaly maminky, že jejich hoši jsou její velcí kamarádi a že v té třídě nezůstanou,
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když tam slečna nebude. Žádná matka neuvedla nikdy žádný důvod, že by to byl důvod
rozporu s pedagogy nebo nějakého selhání vzdělávání. Jde o to trávení přestávek a
volného času. Preventivní programy, která nám zajišťovala služba Semiramis (organizace
v oblasti prevence rizikového chování a vzdělávání), proběhla ve všech třídách. Stejně
tak musím vyzdvihnout třídní učitelky obou šestek, které opravdu v rámci
třídnických hodin a ta paní učitelka té velké, početné třídy, pracovala velice dobře, paní
Masopustová, tak nebylo to tak ideální, jak bychom asi chtěli. V té sedmé třídě, tam se to
netroufám říci nahlas, ale ty maminky, když jsem s nimi mluvila, jak říkám, ta jedna
uvedla, že tam hraje fotbal a u té druhé maminky jsem se to dozvěděla až ve chvíli, kdy
přišla říci, že už je domluvená s panem ředitelem školy ve Frýdlantu. Jsem s panem
ředitelem školy ve Frýdlantu ve velice úzkém kontaktu, protože já teda doufám, že mě
kolegyně podpoří, jsem velice pyšná, že máme šikovné osmé třídy, sedmé třídy, které
opravdu pracují. Vnímám, že je to veliký problém. Rodiče jsem informovala na třídních
schůzkách, požádala jsem třídní učitele, aby poinformovali, že zkusíme udělat opatření,
promícháme oba dva kolektivy, aby se ty děti dostaly do jiných vazeb. To samozřejmě
u některých rodičů vzbudilo nevoli, takže z té 6. B zase jedna maminka oznámila, že
dá hocha do Frýdlantu. Třídní učitelka s ním mluvila, on řekl, že nikam nechce, že to
chce maminka. Nemluvila jsem s maminkou. Hochovi je u nás dobře. Někdy je to takové
jako opečovávané maminky. Já jsem dneska přijala takové nařízení, nebo nařízení,
požádala jsem všechny třídní učitele, aby opravdu velice, velice pečlivě dělali z každého
jednání, které povedou s rodiči, zápis. Chci Vás přesvědčit, že se nebavíme pouze
o dětech, které jsou z nějaké minority, jsou to děti, které pochází z rodin, kde často
chybí mužský vzor.
Jsem rád, že jste neřekla, že je to kvůli nějaké šikaně.
Šikana je na každé škole.
Ale že to nejsou ty důvody.
Samozřejmě, děti se necítí komfortně. My s manželem máme to štěstí, že naše obě děti
tady chodily do školy. Je to pravdu hodně těžké, ale někdy se ty kolektivy neskutečně
povedou. Můj starší syn měl štěstí, mladší syn neměl štěstí, nechodilo se mu někdy tak
dobře do školy, ale nemohu říci, že bych nevěděla, o čem to je. Jsem ráda, když ti rodiče
přijdou před tím, mrzí mě, když obejdou třídní učitele. Vždycky jim říkám, mluvili jste
s třídní učitelkou. Musíme dělat tripartity, abychom jednali rodič, dítě, učitel a mít to
zdokumentováno. Šikana je a důležité je, aby si rodiče i veřejnost uvědomili, co to deﬁnice
šikany je, musí být opakovaná. Někdy neshody mezi dětmi, které opravdu mohou být, děti
jsou zlé, ubližují si, nadávají si velice vulgárně, to snad ani není vulgárně, to je kanální
výjev. Já si vždycky říkám, že jak jsou zvyklé doma, takové škole. Problémy jsou, snažíme
se je řešit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem projednalo zápis z jednání č. 10 Finančního výboru
zastupitelstva města.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 13/21Z/2022 bylo schváleno.
Přílohy:
14.1.-10_FV_220624_zápis, 14.2.-vyjádření k odměnám
.. Zvukový záznam ze zasedání
https://youtu.be/ybBwshzUw0Q

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Ověřovatelé: Pan Jan Ressel
Pan Jaroslav Maděra
Starosta

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

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

Datum vyhotovení:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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