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K O N C E P T   U S N E S E N Í

U S N E S E N Í
schůze č. 20 Rady města Nové Město pod Smrkem
konaná dne 23. 12. 2019 v zasedací místnosti MěÚ od 13:00 hod.

1/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje program schůze Rady města Nové Město
pod Smrkem.

2/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje zveřejnění Seznamu žádostí o přidělení
bytu ve vlastnictví města s platností od 01.01.2020 do 30.06.2020 k připomínkování.

3a/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Hajniště pod
Smrkem, části  parcely č.  281/1,  trvalého travního porostu,  o výměře 1 080 m2,  panu
Miroslavu Dorberovi na dobu určitou 10 let.

3b/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, části parcely č. 226/2, zahrady, o výměře 400 m2, paní Lence Svobodové na dobu
určitou 10 let.

3c/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, parcely č. 1775/7, zahrady, o výměře 617 m2, panu Miroslavu Beňovi na dobu
určitou 10 let.

3d/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Ludvíkov pod
Smrkem, parcely č. 1094, ostatní plochy, o výměře 144 m2, panu Lukáši Novotnému na
dobu určitou 10 let.

3e/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, části parcely č. 902/3, zahrady, o výměře 185 m2, manželům Šárce a Eduardovi
Himmelovým na dobu určitou 10 let.

3f/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem neschvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město
pod Smrkem, části  parcely č.  402,  zastavěná plocha,  o výměře 55 m2,  panu Hai  Bui
Ngocovi.

4/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje zveřejnění oznámení č. 32/2019 o prodeji
nemovité věci z vlastnictví města.

5/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje zveřejnění oznámení č. 33/2019 o nájmu
nemovité věci z vlastnictví města.

6a/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje změnu rozpočtu roku 2019 předloženou k
15.12.  příspěvkové organizace Mateřská škola,  Nové Město  pod Smrkem v  celkovém
objemu rozpočtu: celkem výnosy 11.188.198 Kč, celkem náklady 11.188.198 Kč, VH 0 Kč.

6b/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje změnu rozpočtu roku 2019 předložanou k
15.12.  příspěvkové  organizace  Základní  škola  Nové  Město  pod  Smrkem  v  celkovém
objemu rozpočtu: celkem výnosy 24.463.240 Kč, celkem náklady 24.463.240 Kč, VH 0 Kč.

6c/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje změnu rozpočtu roku 2019 předloženou k
15.12.  příspěvkové  organizace  Základní  umělecká  škola,  Nové  Město  pod  Smrkem
v celkovém objemu rozpočtu: celkem výnosy 4.080.645 Kč, celkem náklady 4.080.645 Kč,
VH 0 Kč.

6d/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje změnu rozpočtu roku 2019 předloženou k
15.12. příspěvkové organizace Středisko volného času "ROROŠ" Nové Město pod Smrkem
v celkovém objemu rozpočtu: celkem výnosy 3.523.166 Kč, celkem náklady 3.523.166 Kč,
VH 0 Kč.
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6e/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje změnu rozpočtu roku 2019 předloženou k
15.12. příspěvkové organizace Sportovní a relaxační centrum Nové Město pod Smrkem
v celkovém objemu rozpočtu: celkem výnosy 5.705.000 Kč, celkem náklady 5.705.000.Kč,
VH 0 Kč.

7a/20RM/2019 Rada  města  Nové  Město  pod  Smrkem  schvaluje  rozpočty  příspěvkových  organizací
zřízených městem pro rok 2020 s výší příspěvku města pro PO MŠ 972.000 Kč, PO ZUŠ
370.000 Kč, PO SRC 4.961.000 Kč, PO ZŠ 2.252.500 Kč a PO SVČ „ROROŠ“ 729.000 Kč.

7b/20RM/2019 Rada  města  Nové  Město  pod  Smrkem  ukládá  ředitelům  příspěvkových  organizací
zřízených  městem  vykazovat  k  30.06.  a  k  15.12.  příslušného  roku  čerpání  položky
""Opravy".

8/20RM/2019 Rada  města  Nové  Město  pod  Smrkem  schvaluje  střednědobé  výhledy  rozpočtů
příspěvkových organizací zřízených městem (PO SRC, PO MŠ, PO ZUŠ, PO ZŠ a PO SVČ
"ROROŠ") na rok 2021 a na rok 2022.

9/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje na 20. schůzi rady města konané dne
23.12.2019 předloženou V. změnu rozpočtu města roku 2019 dle komentáře a tabulky
rozpočtových opatření č. 49 až 65.  
navýšení příjmů: o P =                 3 389 199,00 Kč
snížení příjmů: o P =                        -58 499,79 Kč
navýšení výdajů: o V =                   -536 199,00 Kč
snížení výdajů: o V =                    5 007 000,00 Kč
saldo: P - V =                                7 801 500,21 Kč                        

10/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje Souhrnný inventarizační zápis a návrh na
vyřazení majetku za rok 2019 a předložený stav účtu 042 – nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek.

11/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s přijetím daru od Vzdělávacího centra
Turnov,  o.  p.  s.  -  pomůcky  pro  děti  v  rámci  projektu  "Za  jeden  provaz",  č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_010/0000528  pro  organizaci  Mateřská  škola,  Nové  Město  pod
Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace.

12/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje přijetí daru od Doc. Vlastimila Vodáka,
akademického malíře - tři kruhové gobelíny v celkové hodnotě 44.000 Kč pro město Nové
Město  pod  Smrkem,  které  budou  umístěny  ve  společenských  prostorách  Domu
pečovatelské  služby  v  Novém  Městě  pod  Smrkem.

13/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje zpětné převedení částky 43.000 Kč z
investičního fondu do rezervního fondu organizaci Základní umělecká škola, Nové Město
pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace.

14a/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje převod finančních prostředků ve výši
64.425,60 Kč z rezervního fondu do investičního fondu a převod finančních prostředků ve
výši 62.382 Kč z příspěvku zřizovatele na provoz PO do investičního fondu organizaci
Základní škola, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace.

14b/20RM/2019 Rada  města  Nové  Město  pod  Smrkem  povoluje  čerpání  finančních  prostředků  z
investičního fondu ve výši 126.832 Kč organizaci Základní škola, Nové Město pod Smrkem,
okres Liberec, příspěvková organizace, na technické zhodnocení počítačové učebny.

15/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje zveřejnění oznámení č. 31/2019 o nájmu
majetku obce, nebytových prostorů v přízemí objektu Frýdlantská 59, Nové Město pod
Smrkem.

16a/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. j),  zákona č.
128/2000 Sb., o obcích celkový počet pracovníků města zařazených do městského úřadu
na celkový počet 62, z toho je 24 pracovníků VPP, s platností od 01.01.2020.
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16b/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. f),  zákona č.
128/2000 Sb.,  o  obcích změnu organizační  struktury městského úřadu s  platností  od
01.01.2020:
1)  správního  odboru:  vedoucí  správního  odboru,  referentka  správního  odboru  –
přestupková  agenda,  referentka  správního  odboru  –  matrikářka  a  evidence  obyvatel,
referentka správního odboru – asistentka, informační technik – správce počítačů, asistent
prevence kriminality, asistent prevence kriminality.
2)  odboru  správy  majetku,  oddělení  komunálního  hospodářství:  vedoucí  oddělení
komunálního hospodářství, řidič motorových vozidel, řidič traktoru – pracovník údržby,
uklízečka,  uklízečka,  koordinátor  VPP  –  pracovník  údržby,  koordinátor  VPP  a  VS,
pracovník sběrného místa, pracovníci VPP (24 pracovníků).

17/20RM/2019 Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru
společností WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 4/152, 140 00 Praha 4, ve výši
max. 8 550 Kč účelově určeného dárcem na úhradu obědů ve školní jídelně pro další 3
žáky  ZŠ  pro  organizaci  Základní  škola,  Nové  Město  pod  Smrkem,  okres  Liberec,
příspěvková organizace.

Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta města


