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Město Nové Město pod Smrkem

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

Z Á P I S
zasedání číslo 12 Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem

konané dne 23. 9. 2020 v zasedací místnosti MěÚ od 17:00 hod.

Přítomno: 15
Omluveni: Bc. Karel Engelmann, Mgr. Blanka Semerádová
Neomluveni:
Předsedající: Ing. Miroslav Kratochvíl
Zapisovatel*: Paní Jaroslava Walterová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Smutný, Paní Miloslava Suková
Tajemník: Ing. Vladislav Petrovič

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

1. Schválení programu

Pan starosta: Vítám vás na dvanáctém 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 Ing. Pavla Smutného a paní Miloslavu Sukovou.

Z jednání zastupitelstva bude pořízen zvukový záznam, který bude uchován do příštího zasedání ZM a pak
bude odstraněn.

Dále bude zhotoven zápis, který nebude doslovným přepisem zvukového záznamu.

Má někdo připomínku k předešlému zápisu? Pokud ne, přejdeme ke schválení programu zasedání.

PROGRAM:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Připomínky občanů
4. Majetkoprávní věci
    4.1. Prodej nemovitých věcí (staveb a pozemků) z vlastnictví města - dílčí kupní smlouva
    4.2. Prodej nemovitých věcí (staveb a pozemků) z vlastnictví města
    4.3. Prodej nemovitých věcí (pozemků) z vlastnictví města
5. Prezentace nových webových stránek města
6. III. rozpočtová změna roku 2020
7. Odpis pohledávek - bytová správa
8. Cenový návrh - zpracování sloučené dokumentace na revitalizaci náměstí
9. Různé

Ing. Smutný: Měl bych návrh na úpravu programu. Do bodu „Různé“ je vřazeno odsouhlasení vyhledávací
studie  pro  vodní  nádrž.  Myslím,  že  se  jedná  o  velmi  zásadní  téma  pro  hospodaření  s  pitnou  vodou
v budoucnosti, které si zaslouží být projednáno v samostatném bodě i kvůli dohledání někdy v budoucnu.
Navrhuji tedy proto vyjmout z bodu "Různé" a přidat do programu jako samostatný bod třeba s názvem „Vodní



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 2 / 19

nádrž“.

Pan starosta: Sdělil, že se jedná pouze o souhlas se zpracováním vyhledávací studie. Je to obnovené jednání,
které bylo zahájeno již v minulosti. Po několika letech byla svolána informativní schůzka, ze které vzešla žádost
o vyslovení souhlasu se zpracováním vyhledávací studie.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje program zasedání zastupitelstva města Nové
Město pod Smrkem s doplněním bodu č. 9 "Vodní nádrž", bod č. 10 "Různé".

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/12Z/2020 bylo schváleno.

Program zasedání po schváleném doplnění:

PROGRAM:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Připomínky občanů
4. Majetkoprávní věci
    4.1. Prodej nemovitých věcí (staveb a pozemků) z vlastnictví města - dílčí kupní smlouva
    4.2. Prodej nemovitých věcí (staveb a pozemků) z vlastnictví města
    4.3. Prodej nemovitých věcí (pozemků) z vlastnictví města
5. Prezentace nových webových stránek města
6. III. rozpočtová změna roku 2020
7. Odpis pohledávek - bytová správa
8. Cenový návrh - zpracování sloučené dokumentace na revitalizaci náměstí
9. Vodní nádrž
10. Různé

2. Kontrola usnesení

14/7ZM/2019 
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem ukládá místostarostovi města prověřit dopravně bezpečnostní
opatření a možnosti ke snížení rychlosti jízdy ve městě dle navrženého doplnění podnětů.

Na předchozím zasedání  byly schváleny závěry kontroly usnesení s tím, že úkol trvá, protože některé věci
ještě  nebyly  zjištěny,  konkrétně  nebylo  vyjádření  DI  PČR  k  přechodům  a  prověřují  se  možnosti
umístění měřičů.

Dopravní inspektorát navrhl, abychom předložili studii na základě měření intenzity chodců v místech
zamýšlených  přechodů.  Tuto  studii  jsme  zadali,  zpracovává  se.  Po  zpracování  bude  předložena
dopravnímu inspektorátu  -  prozatím neproběhlo měření  intenzity  chodců z  důvodu malého
pohybu lidí a motorových vozidel na ulicích (Covid-19).
Instalace měřičů je limitována pouze elektrickým přívodem a vhodným umístěním u komunikace - v
případě zájmu bude investice zařazena do rozpočtu roku 2021.

Pan místostrosta: Na základě tohoto úkolu byla pořízena studie proveditelnosti těchto přechodů. Studie
obsahuje rozhledové poměry a počty chodců přecházejících v zamýšlených místech pro přechody. Studie byla
projednána s DI PČR. DI PČR se ztotožňuje se závěrem studie, ze které vyplývá, že dva přechody v ulici
Frýdlantská jsou nadbytečné s ohledem na vzdálenost stávajících, dále s ohledem na oboustranné chodníky a
počet chodců. K výslednému počtu chodců se připočítal koeficient nárůstu obyvatel s ohledem nárůstu počtu
vozidel. Ani tak počet nepřesáhl stanovenou mez pro nutnost vybudovat v místech ulic Myslbekova a 28. října
přechody. Naopak by se v těchto místech zvýšilo riziko střetu chodců s vozidly, právě z důvodu přechodů.
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DI PČR souhlasí s vybudováním přechodu v ulici Jindřichovická a přechodu v Hajništi spolu s autobusovou
zastávkou.

Dále zhodnotili stav stávajících přechodů, které nesplňují technické podmínky, jako jsou osvětlení přechodu,
prvky pro nevidomé, výška nášlapu a sklon obrubníku, svislé dopravní značení a další. Z těchto nedostatků
patří KSS LK jen dopravní značení a ostatní jsou stavební prvky patřící městu. Obrubníky, prvky pro nevidomé,
osvětlení  atd.  Vše  je  součástí  chodníku.  KSS LK nemá nic  proti  výstavbě  a  rekonstrukci  přechodů,  ale
souhlasné vyjádření vydá po předložení projektové dokumentace.

Zadali jsme vypracování projektové dokumentace na oba nové přechody a zastávku v Hajništi a dokumentaci
na rekonstrukci stávajících přechodů. Měla by být hotova do konce roku 2020. Textový materiál je rozsáhlý a je
k nahlédnutí na odboru výstavby. Navrhuji úkol splněn.

Diskuze:
Pan Vojáček Měl bych k tomu jednu věc. Primárně šlo o to, aby se tady snížila rychlost těm polským

šílencům. Bylo tam několik momentů. Přechody pro chodce byl jeden z nich a dále tam
byl měřič rychlosti, který by bylo možné uskutečnit, ale musíme k tomu přijmout nějaké
rozhodnutí.

Pan místostarosta Pokud se rozhodneme, tak to můžeme dát příští rok do rozpočtu.
Pan Vojáček Já  bych  navrhl  usnesení.  "Zastupitelstvo  města  ukládá  místostarostovi  zařadit

vybudování měřiče rychlosti v ulici Frýdlantská u mateřské školy do plánu kapitoly
"Opravy a investice" roku 2021".

Mgr. Smutná Chtěla bych požádat, jestli by se někdo mohl podívat na vodorovné značení u základní
školy v ulici Jindřichovická. Jsem laik, ale domnívám se, že není tak zvýrazněno, jak by
mohlo být.

Pan místostarosta Bylo děláno. Je to práce Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK).
Mgr. Smutná Přijďte se podívat.
Pan místostarosta Špatné jsou všechny stávající přechody. Proto se připravuje ten projekt.
Mgr. Smutná Rozumím tomu. Mluvím pouze o té bílé barvě, která není důležitá pouze pro auta, ale i

pro samotné děti. Děti učíme, že mají přecházet tam, kde je ta bílá zebra. Nevím, kdy
nátěr dělali?

Pan místostarosta Zavolám panu Fořtovi z KSS LK.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje  závěry kontroly usnesení, úkol dle usnesení
č. 14/7ZM/2019 splněn.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2a/12Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
02 Kontrola usnesení

Pan starosta: Dávám hlasovat o návrhu usnesení navrženém panem Vojáčkem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem ukládá místostarostovi zařadit vybudování měřiče rychlosti
v ulici Frýdlantská u mateřské školy do plánu kapitoly "Opravy a investice" roku 2021".

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2b/12Z/2020 bylo schváleno.

3. Připomínky občanů

Nebyly vzneseny žádné podněty a připomínky.
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4. Majetkoprávní věci

4.1. Prodej nemovitých věcí (staveb a pozemků) z vlastnictví města - dílčí kupní smlouva

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 (oceňovací vyhláška) a ocenění
znalcem.
Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a společností
STV INVEST, a. s., ze dne 13.11.2019, se uzavírá dílčí kupní smlouva na prodej staveb a pozemků

v k. ú. Raspenava:
parcely č. 3659/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 933 m2, jejíž součástí je budova bez č. p./č. e.
(sklad č. 21)
parcely č. 3667/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 931 m2, jejíž součástí je budova bez č. p./č. e.
(sklad č. 24)
v k. ú. Hajniště pod Smrkem:
parcely č. 533/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m2, jejíž součástí je budova bez č. p./č. e.
(garáž, dílna č. 43)

Obvyklou cenu budov včetně pozemků, stanovil  znalec Jindřich Meszner oceněními č.  4167/2019 ze dne
06.08.2019 a č. 4168/2019 ze dne 16.08.2019 ve výši:

parcela č. 3659/2 včetně budovy 185.670 Kč
parcela č. 3667/3 včetně budovy 185.270 Kč
parcela č. 533/9 včetně budovy 188.550 Kč
cena celkem 559.490 Kč

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemků; v k. ú. Raspenava, parcely č.
3659/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 933 m2, jejíž součástí je stavba, budova bez č. p./č. e.,
parcely č. 3667/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 931 m2, jejíž součástí je stavba, budova bez č. p./č.
e., v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely č. 533/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 138 m2, jejíž
součástí je stavba, budova bez č. p./č. e., za smluvní cenu 559.490 Kč a náklady spojené s prodejem z
vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví společnosti STV INVEST, a. s. Kupující předloží
kupní  smlouvu k podpisu nejpozději  do 31.12.2020.  Po tomto datu platnost  tohoto usnesení  končí  a
pozemky, jejichž součástí jsou stavby, určené k prodeji, mohou být znovu nabídnuty k prodeji.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/12Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
04.1_Smlouva  o  smlouvě  budoucí,  04.1_Mapa_širší  pohled,  04.1_Mapa_3659_2_výřez,
04.1_Mapa_3667_3_výřez,  04.1_Mapa_533_9,  04.1_Fotomapa_533_9

4.2. Prodej nemovitých věcí (staveb 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 z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) formou oznámení.
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Při stanovení návrhu smluvních cen správní odbor vychází z ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).
OZNÁMENÍ č. 11/2020 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města, stavby a pozemku, ze dne 23.07.2020.
Oznámení bylo vyvěšeno dne 23.07.2020 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“).
Žádost ze dne 24.06.2020, vedená pod č. j. NMPS/1413/2020 ze dne 24.06.2020. Žadatelé manželé Oldřiška a
Martin Částkovi o prodej stavby a pozemku

v k. ú. Nové Město pod Smrkem:
budovy, objektu k bydlení č. p. 417 na parcele č. 226/1
včetně parcely č. 226/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2

Žádost byla podána za účelem rekonstrukce bytových jednotek v objektu a následném pronájmu. V objektu se
nachází 4 bytové jednotky, všechny jsou zatíženy nájemními vztahy, které budou převedeny na nové vlastníky.
Jedním z nájemníků domu jsou i manželé Částkovi. Přilehlá zahrada není předmětem prodeje. Obvyklou cenu
budovy  včetně  pozemků,  stanovil  znalec  Jindřich  Meszner  znaleckým  posudkem  č.  4244/2020  ze  dne
12.06.2020 ve výši:

budova č. p. 417 na parcele č. 226/1 654.700 Kč
parcela č. 226/1 33.300 Kč
cena celkem 688.000 Kč

Diskuze:
Pan starosta Má někdo nějaký dotaz? Pokud ne, tak bych přednesl dotaz za nepřítomného zastupitele

pana  Engelmanna.  Chtěl  se  zeptat  na  harmonogram  rekonstrukce,  způsob  financování
rekonstrukce a jak se rekonstrukce dotkne současných nájemníků?

Pan Částek Celý dům je velmi špatném stavu. V první řadě bychom chtěli opravit společné prostory, v
příštím roce  rekonstrukci  komínů,  které  jsou  v  havarijním stavu.  Dále  bude provedena
výměna oken a to v průběhu tří až pěti let. Co se týká finanování máme rodinné peníze a
zajištěný úvěr, jak na odkoupení, tak na rekonstrukce.

Paní Suková Jak to vypadá s nájemníky. Budou dál bydlet v domě?
Pan Částek Určitě. Budou uzavřeny standardní nájemní smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej stavby a pozemku v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, budovy, objektu k bydlení č. p. 417, včetně parcely č. 226/1, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 222 m2, jejíž součástí je stavba, budova č. p. 417, za smluvní cenu 688.000 Kč a náklady spojené s
prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do společného jmění manželů Oldřišky a Martina
Částkových. Prodávající prodává tyto nemovité věci se všemi součástmi a příslušenstvím a se všemi právy a
povinnostmi, se kterými tyto nemovitosti užíval či užívat byl oprávněn. Kupující předloží kupní smlouvu k
podpisu nejpozději do 31.05.2021. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemek včetně stavby,
určený k prodeji může být znovu nabídnut k prodeji.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4a/12Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
04.2.1_Oznámení  11_2020_prodej,  04.2.1_ocenění  budovy  č.p.  417,  04.2.1_Mapa_112020_226_1,
04.2.1_Fotomapa_226_1_širší pohled, 04.2.1_Fotomapa_112020_226_1, 04.2.1_ snímek ÚP_226_1

Předkládá Ing. Veronika Paříková, vedoucí správního odboru MěÚ.
Město Nové Město pod Smrkem zveřejnilo na úřední desce záměr prodeje nemovitých věcí z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) formou oznámení.
Při stanovení návrhu smluvních cen správní odbor vychází z ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).
OZNÁMENÍ č. 11/2020 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města, stavby a pozemků, ze dne 23.07.2020.
Oznámení bylo vyvěšeno dne 23.07.2020 a dosud je zveřejněno, čímž je splněna minimální doba zveřejnění 15
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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“).

Žádost ze dne 24.07.2020, vedená pod č. j. NMPS/1654/2020 ze dne 24.07.2020. Žadatel pan Martin Karala o
prodej stavby a pozemků

v k. ú. Nové Město pod Smrkem:
budovy, objektu k bydlení č. p. 465 na parcele č. 320,
včetně parcely č. 320, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 405 m2,
včetně parcely č. 323, zahrada, o výměře 207 m2

Žádost byla podána za účelem rekonstrukce bytových jednotek v objektu a následném pronájmu. V objektu se
nachází 4 bytové jednotky, z nichž 1 je zatížena nájemním vztahem, který bude převeden na nového vlastníka.
Obvyklou cenu budovy včetně pozemků, stanovil znalec Jindřich Meszner znaleckým posudkem č. 4243/2020
ze dne 08.06.2020 ve výši:

budova č. p. 465 na parcele č. 320 772.300 Kč
parcela č. 320 81.000 Kč
parcela č. 323 20.700 Kč
cena celkem 874.000 Kč

Diskuze:
Pan starosta Má někdo dotaz?
Paní Suková Zajímal by mě záměr a financování, jako v předchozím případě.
Pan starosta To je dotaz i pana Engelmanna.
Pan Karala Nějaké peníze máme a zbytek z úvěru.
Paní Suková A záměr? Bytové jednotky?
Pan Karala Ano, bytové jednotky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej stavby a pozemků v k. ú. Nové Město pod
Smrkem; budovy, objektu k bydlení č. p. 465, parcely č. 320, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 405 m2,
jejíž součástí je stavba, budova č. p. 465, a parcely č. 323, zahrada, o výměře 207 m2, za smluvní cenu
874.000 Kč a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví pana
Martina Karaly. Prodávající prodává tyto nemovité věci se všemi součástmi a příslušenstvím a se všemi
právy a povinnostmi, se kterými tyto nemovitosti užíval či užívat byl oprávněn. Kupující předloží kupní
smlouvu k podpisu nejpozději do 31.05.2021. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemky
včetně stavby, určené k prodeji mohou být znovu nabídnuty k prodeji.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 1 (Likavcová R.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4b/12Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
04.2.2_Oznámení  11_2020_prodej,  04.2.2_ocenění  budovy  č.p.  465,  04.2.2_Mapa_112020_320_323,
04.2.2_Fotomapa_320_širší pohled, 04.2.2_Fotomapa_112020_320_323, 04.2.2_Snímek ÚP_320_323

4.3. 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 (oceňovací vyhláška) a ocenění
znalcem.
OZNÁMENÍ č. 12/2020 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města, pozemku, ze dne 23.07.2020.
Oznámení bylo vyvěšeno dne 23.07.2020 a dosud je zveřejněno, čímž je splněna minimální doba zveřejnění 15
dnů  před  projednáním v  orgánech  města  (zasedání  zastupitelstva),  v  téže  době  bylo  rovněž  zveřejněno
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způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce města (v rubrice „úřední deska“).

Žádost ze dne 29.06.2020, vedená pod č. j. NMPS/1437/2020 ze dne 29.06.2020. Žadatel pan Josef Knap o
prodej pozemku

v k. ú. Hajniště pod Smrkem:
části parcely č. 57/4, ostatní plocha, o výměře 13 m2.

O  pozemek  žádá  za  účelem narovnání  majetkoprávních  vztahů,  na  pozemku se  nachází  kolna,  která  je
vlastnictvím pana Josefa Knapa.
Návrh smluvní ceny pozemku města je 200 Kč/m2 za zastavěnou plochu 13 m2.
Celkem je cena pozemku města ve výši 2.600 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Hajniště pod Smrkem,
části parcely č. 57/4, ostatní plocha, o výměře 13 m2 za smluvní cenu 200 Kč/m2 a náklady spojené s
prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví pana Josefa Knapa. Kupující předloží
kupní  smlouvu k podpisu nejpozději  do 31.05.2021.  Po tomto datu platnost  tohoto usnesení  končí  a
pozemek určený k prodeji může být znovu nabídnut k prodeji.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5a/12Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
04.3.1_Oznámení  12_2020_prodej,  04.3.1_Mapa_122020_57_4,  04.3.1_Fotomapa_122020_57_4,
04.3.1_Fotomapa_57_4_výřez

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 (oceňovací vyhláška) a ocenění
znalcem.
OZNÁMENÍ č. 12/2020 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města, pozemku, ze dne 23.07.2020.
Oznámení bylo vyvěšeno dne 23.07.2020 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“).
Žádost ze dne 26.06.2020, vedená pod č. j. NMPS/1425/2020 ze dne 25.06.2020.

Žadatelé manželé Lenka a Karel Kulhaví o prodej pozemku

v k. ú. Nové Město pod Smrkem:
části parcely č. 1583/1, trvalý travní porost, o výměře cca 1 755 m2.

O pozemek žádají za účelem výstavby novostavby rodinného domu financovaného z hypotečního úvěru.
Návrh smluvní ceny pozemku města je 100 Kč/m2 za ostatní plochu 1 605 m2.
Návrh smluvní ceny pozemku města je 200 Kč/m2 za zastavěnou plochu 150 m2.
Celkem je cena pozemku města ve výši (160.500 Kč + 30.000 Kč) = 190.500 Kč bez DPH.

Diskuze:
Ing. Smutný Já bych se chtěl zeptat, jestli je to přímý prodej bez žádných povinností nebo to je stejně

jako se prodávají vždycky stavební parcely?
Ing. Paříková Je tam opět kupní smlouva s výhradou zpětné koupě s tím, že pokud nebude ve lhůtě

vystavěno, město může požadovat zpětný odkup na základě té kupní smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  města  Nové  Město  pod  Smrkem schvaluje  prodej  pozemku v  k.  ú.  Nové  Město  pod
Smrkem, části parcely č. 1583/1, trvalý travní porost, za smluvní cenu 100 Kč/m2 bez DPH jako ostatní



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 8 / 19

plochu o výměře 1 605 m2, a za smluvní cenu 200 Kč/m2 bez DPH jako zastavěnou plochu o výměře 150 m2

a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví manželů Lenky a
Karla Kulhavých. Kupující předloží kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 31.05.2021. Po tomto datu
platnost tohoto usnesení končí a pozemek určený k prodeji může být znovu nabídnut k prodeji.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5b/12Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
04.3.2_Oznámení  12_2020_prodej,  04.3.2_Mapa_1583_1,  04.3.2_Fotomapa_1583_1,  04.3.2_Snímek
ÚP_1583_1, 04.3.2_Návrh kupní smlouvy_Kulhaví

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 (oceňovací vyhláška) a ocenění
znalcem.
OZNÁMENÍ č. 15/2020 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města, pozemku, ze dne 14.08.2020.
Oznámení bylo vyvěšeno dne 14.08.2020 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“).

Žádost ze dne 20.07.2020, vedená pod č. j. NMPS/1711/2020 ze dne 05.08.2020. Žadatelé manželé Helena a
Milan Zelenkovi o prodej pozemku

v k. ú. Nové Město pod Smrkem:
parcely č. 2154, trvalý travní porost, o výměře 487 m2.

O pozemek žádají za účelem okrasné zahrady, pozemek mají pronajatý na základě nájemní smlouvy č. N
04/2014.
Návrh smluvní ceny pozemku města je 100 Kč/m2 za ostatní plochu 487 m2.
Celkem je cena pozemku města ve výši 48.700 Kč.
Pozemek je v zastavitelném území obce, dle vyjádření odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Nové Město
pod Smrkem je k výstavbě rodinného domu nevhodný, doporučují se pozemky o výměře alespoň 600 m2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  města  Nové  Město  pod  Smrkem schvaluje  prodej  pozemku v  k.  ú.  Nové  Město  pod
Smrkem, parcely č. 2154, trvalý travní porost, o výměře 487 m2 za smluvní cenu 100 Kč/m2 a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do společného jmění manželů Heleny a
Milana Zelenkových. Kupující předloží kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 31.05.2021. Po tomto datu
platnost tohoto usnesení končí a pozemek určený k prodeji může být znovu nabídnut k prodeji.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5c/12Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
04.3.3_Oznámení  15_2020_prodej,  04.3.3_Mapa_152020_2154,  04.3.3_Fotomapa_152020_2154,
04.3.3_Fotomapa_2154_širší  pohled,  04.3.3_Snímek  ÚP_2154

4.4. Smlouva o zřízení práva stavby a smlouva o smlouvě budoucí

Předkládá Ing. Veronika Paříková, vedoucí správního odboru MěÚ.
Město Nové Město pod Smrkem zveřejnilo na úřední desce záměr prodeje nemovitých věcí z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) formou oznámení.
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Při stanovení návrhu smluvních cen správní odbor vychází z ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), a ocenění znalcem.
OZNÁMENÍ č. 15/2020 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města, pozemku, ze dne 14.08.2020
Oznámení bylo vyvěšeno dne 14.08.2020 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“).
Žádost ze dne 17.07.2020, vedená pod č. j. NMPS/1605/2020 ze dne 17.07.2020. Žadatel o prodej pan Petr
Vadina žádá o prodej pozemku

v k. ú. Nové Město pod Smrkem:
parcely č. 155, ostatní plocha, o výměře 661 m2

(pro výstavbu rodinného domu – smlouva o právu stavby)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o
smlouvě budoucí č. 01/2020 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a panem Petrem Vadinou o
právu stavby a budoucím prodeji pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 155, ostatní plocha,
o výměře 661 m2. Smlouva bude předložena k podpisu nejpozději do 31.05.2021. Po tomto datu platnost
tohoto usnesení končí a pozemek určený k prodeji může být znovu nabídnut k prodeji.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/12Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
04.4.1_Oznámení  15_2020_prodej,  04.4.1_Mapa_152020_155,  04.4.1_Fotomapa_152020_155,
04.4.1_Snímek  ÚP_155,  04.4.1_Navrh  smlouvy  o  zrizeni  prava  stavby  Vadina

5. Prezentace nových webových stránek města

Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města.

Pan starosta: Zastupitelstvu města je předložen návrh nových webových stránek města Nové Město pod
Smrkem. Nové stránky zpracovává společnost SPACE 1,  s.  r.  o.,  a stránky by měly být plně funkční od
01.01.2021. Jsou zde přítomni zpracovatelé, kterým můžete sdělit své podněty nebo připomínky.

Demoverze stránek je umístěna na odkazu:  https://nmps.rubix.cz

 

Diskuze:
Pan Kindl Připravili  jsme pro Vás responzivní  webové řešení,  které teď nemáte,  a  které se dobře

zobrazuje nejen na klasickém počítači, ale i  na mobilním telefonu. Trochu jsme řešili tu
strukturu, trochu jsme to překopali. Rozdělili jsme jednotlivé položky do záložek, není to nic
světoborného, převratného, prostě jsme tu strukturu změnili, aby to dávalo trochu víc smysl.
Asi  je  vidět,  že  jsme  udělali  nějaké  zásadní  vizuální  kroky,  nemluvě  o  přehlednosti  a
čitelnosti. Na rozdíl od stávajícího webu, který je pouze prezenční a nelze ho ze strany města
nebo  zaměstnanců  editovat,  pouze  pověřenou  osobou.  Tento  problém  jsme  vyřešili
následovně. Vytvořili jsme administrační rozhraní, kdy je vše snadno editovatelné. Je možné
přidávat fotky, dokumenty, aktuality, opravovat texty, aniž by někdo potřeboval pomoc IT
technika. Je to vhodnější i  pro vyhledávače, bezpečnější a snadněji dohledatelné. Je tam
možnost nějakých analýz. To jsou věci, které lze udělat. Předně se bavíme o tom, že takhle
má web větší smysl, nejen pro Vás jako vnitřní uživatele mající plná administrační práva,
nebo omezená např. na vkládání aktualit, ale zároveň i pro ty občany, kteří něco hledají, lze
to  snáz  najít.  Kolegovi  se  podařilo  ten  nekonečný  obsahový  bordel  srovnat  do  nějaké
struktury.

Ing. Smutný Z těch Vašich stránek se vytratilo hodně informací.
Pan Exner Mohu do toho vstoupit? Vy jste koukal na tu verzi rozpracovanou. Mezi tím jsme doplnili

druhou polovinu obsahu. Po domluvě budou doplněny konkrétní texty.

https://nmps.rubix.cz/
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Pan Kindl Jedním z důvodů, proč jsme dělali ten redakční systém, je to, aby byl úřad schopen si ty
stránky sám plnit. Někdo zaškolený námi bude moci ten obsah doplňovat.

Ing. Smutný Administrační rozhraní je supr, ale mě tam chybí celé rubriky. Nejsou tam nejbližší akce,
hned na úvodní stránce. Není tam webová kamera.

Pan Kindl Na to se někdo kouká?
Ing. Smutný Samozřejmě. Spousty lidí i z ciziny.
Pan Exner Webová kamera má vlastní stránku. Není na home page.
Ing. Smutný Je schovaná. To jo. Úvodní stránka se skládá ze čtyř dlaždic. Když si to někdo otevře, tak se

musí rozhodnout jestli je turista nebo občan. Když se rozhodne, že je turista, tak se třeba
nedozví nic o historii města. Některé odkazy by se měly zdvojit.

Pan Exner Je to trošku nešťastná věc. Nicméně se to samozřejmě udělat dá. To, že jsme ty kategorie
nějak opsali a pojmenovali, tak to nezavírá dveře tomu, je přejmenovat podle potřeby. Jestli
chcete mít  kameru na home page,  tak je to zase jenom jeden z mála kroků, snadno ji
doplníme.

Ing. Smutný Stačí malý náhled k rozkliknutí. Byla tam rubrika o počasí. Jezdí sem singltrekaři a taky jsou
na to zvyklí. Ta rubrika je pečlivě zpracovaná, je tam spousta odkazů. Ty odkazy od nás
čerpala i jiná města. Mají tam přesměrované odkazy ze svých stránek. Dále tam chybí hlášení
rozhlasu.

Pan Kindl Můžeme třeba vytvořit něco, co bude kameru a počasí spojovat do jednoho. U toho počasí
bych se raději podíval do telefonu.

Ing. Smutný Chybí tam hlášení rozhlasu. Může to být někde v menu, ale teď to tam vůbec není. Všechny
ty informace, které tam jsou, jsou překopírované z našeho starého webu, jediné, co je tam
jiné je ta vizuální stránka a to prohlížení na mobilech. Ty informace jsou převzaté, ale ne
všechny.

Pan Exner Samozřejmě, že nemáme možnost pracovat s jinými informacemi, než s těmi, které jsme
převzali.  Na základě čeho bych já měl jakoukoliv informaci,  než kterou si mohu vzít ze
stávajícího webu. Proto tady dnes jsme, abychom dostali nějaké podněty k tomu, aby se ten
web nějak doplnil. Aby nám někdo ty informace mohl předávat, aby se to mohlo dotáhnout do
nějakého finále a bylo možné nasadit to na ostrý provoz.

Ing. Smutný No, tak ty informace existují, jsou na našich stávajících stránkách, ty Vám nemusí nikdo
předávat.

Pan Exner Když si to shrneme, něco konkrétního Vám tam chybí?
Ing. Smutný Konkrétně jsem teď řekl asi pět bodů. Ještě se chci zeptat, na jaké doméně budou stránky

provozovány a kdo ji vlastní?
Pan Exner Vy ji vlastníte, na Vaší doméně. Nevzniká žádný nový portál Nového Města pod Smrkem,

žádná nová doména. Nahrazuje to stávající,  nevyhovující webové stránky, jak ze stránky
obsahové, tak ze stránky struktury, tak ze strany SEA, needitovatelné, neaktuální.  Ještě
jednou k tomu, co chybí. Ten web je konstruovaný tak, aby se dal doplňovat. Pokud Vám tam
něco chybí, je snadné to doplnit.

Pan starosta Pokud tam někomu něco chybí, tak je možnost to sdělit.
Pan Exner Asi dva měsíce zpět jsem požádal o podněty, aby se nám k tomu někdo obsahově vyjádřil.

Chápu, že jste si to nechal až na teď, ale nicméně, kdyby jste je připomínkoval dříve, tak
mohly být zapracovány.

Ing. Smutný Ke mě se nic dřív k připomínkování nedostalo.
Pan starosta Proto je dnes ta prezentace, aby se to připomínkovalo.
Ing. Smutný Jestli to mohu za sebe nějak uzavřít, tak bych chtěl teamu ze SPACE ONE poděkovat. Myslím

si, že pokud se stránky doplní, tak mohou velice dobře fungovat.
Pan starosta Má ještě někdo nejaké připomínky? Pokud tomu tak není, tak bych přednesl návrh usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem bere na vědomí návrh nových webových stránek města
Nové Město pod Smrkem.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/12Z/2020 bylo schváleno.
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6. III. rozpočtová změna roku 2020

Předkládá Ing. Jaroslava Beranová, vedoucí finančního odboru.

Ing. Beranová: Finanční odbor předkládá III. změnu rozpočtu roku 2020 - rozpočtová opatření č. 23 až č. 32.

navýšení příjmů:  o P = 6 047 773,00 Kč
snížení příjmů: o P = - 15 000,00 Kč
navýšení výdajů: o V = -9 389 889,00 Kč
snížení výdajů: o V = 3 645 360,00 Kč
saldo: P - V =  288 244,00 Kč

 

 

 

 

Diskuze:
Ing. Smutný Můžete nám trochu nastínit, co za těch 9 mil. Kč do konce roku ještě chystáte udělat?
Pan starosta Jsou to akce schválené v kapitole "Opravy a investice". Ve druhé změně rozpočtu bylo

schváleno, vzhledem k tomu, co bylo avizováno (snížení příjmu o 4 mil. Kč), došlo ke
snížení výdajů o 4 mil. Kč. Když se to dalo teď dohromady, tak je možné použít ještě 9
mil. Kč. Některé věci běží, nebo jsou dokončovány - ulice Rozkošná, ulice Havlíčkova.
Pak je v plánu parkoviště Revoluční, Jindřichovická, na které končí stavební povolení,
které bylo společně na parkoviště v ulici Mánesova (u MŠ). Dále je připraven rozpočet
na ulici Jiráskova (789 tis. Kč). Dále je tu ulice Sokolská od křižovatky s ulici Žižkova až
na křižovatku s ulicí Kmochova. Dále je tu úprava Slezské cesty ve spolupráci s Ing.
Horkým, kdy náš podíl by byl 140 tis. Kč, jejich podíl 80 tis. Kč. Za 220 tis. Kč by se
cesta dala bezpečně otevírat a zavírat. Pak je tu odkanalizování tří domů v ulici 5.
května na křižovatce pod hasičárnou. Pak je připraven rozpočet na sociální zařízení na
základní škole - 80 tis. Kč.

Mgr. Smutná Zmiňoval jste sociální zařízení v základní škole?
Pan místostarosta Na škole v ulici Jindřichovická. Dotazoval jsem se pana Buluška, jestli by šlo udělat

sociální zařízení pro učitele za provozu. Pak bychom to s Vámi domluvili.
Mgr. Smutná Chtěla jsem říci, že jsme v době jarní corona pauzy zajistili opravu toho problému nad

schodištěm v budově základní školy v ulici Tylova.
Pan místostarosta Bylo mi to sděleno.
Mgr. Smutná Pak mám statický posudek, ten Vám pošlu, na tu velkou prasklinu, o které jsme již

mluvili. To bude velká položka. Připravím to na příští rok.
Pan starosta Má ještě někdo nějaký dotaz? Pokud ne, předkládám návrhy usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  města  Nové  Město  pod  Smrkem  schvaluje  předloženou  III.  změnu  rozpočtu  města
roku 2020, dle komentáře a tabulky rozpočtových opatření č. 23 až č. 32.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8a/12Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
6.2.-dotace požární jednotka,  6.3.-kompenzace ze SR koronavir,  6.4.-odměny pečovatelky,  6.1.  III.
změna rozpočtu 2020

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem souhlasí  se Smlouvou o poskytnutí  účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality program č.1.1
Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/1879/2020.
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Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8b/12Z/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem bere na vědomí poskytnutí jednorázového nenávratného
příspěvku pro obce Libereckého kraje v roce 2020 dle zákona č.159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v
souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších
předpisů.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8c/12Z/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  města  Nové  Město  pod  Smrkem  bere  na  vědomí poskytnutí  účelových  finančních
prostředků na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie
koronaviru.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8d/12Z/2020 bylo schváleno.

7. Odpis pohledávek - bytová správa

Předkládá  Ing.  Jaroslava  Beranová,  vedoucí  finančního  odboru.  Zpracovala  paní  Edita  Čeledová,
referentka  bytové  správy.

Ing. Beranová: Odbor správy majetku - bytová správa žádá o účetní odepsání pohledávek za nájemné a služby
ve výši 16.304 Kč, z důvodu nevymahatelnosti (zemřelí). Doloženo usnesením Okresního soudu v Liberci o
zastavení řízení o pozůstalosti.

2.715 Kč         (35 D 769/2018 – 16)
   277 Kč         (35 D 167/2018 – 35)
6.929 Kč         (35 D 656/2019 – 63)
2.166 Kč         (35 D 975/2019 – 46)
4.217 Kč         (35 D 155/2020)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje účetní odepsání pohledávek bytové správy za
nájemné a služby ve výši 16.304 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/12Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
06 Odpis pohledávek bytové správy

8. Cenový návrh - zpracování sloučené dokumentace na revitalizaci náměstí

Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města.
Pan starosta: Zastupitelstvu města je předložen návrh Nabídky na zpracování sloučené dokumentace pro
územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), na revitalizaci
náměstí v Novém Městě pod Smrkem, zpracovanou projektanty City Upgrade, s. r. o.



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 13 / 19

Návrh ceny za zpracování je 1.637.000 Kč bez DPH.

Diskuze:
Ing. Smutný Minule neproběhla žádná diskuze, ani nebyla zahájena rozprava možná proto, že stejně

nebyli přítomní architekti a konečný návrh byl zveřejněn až 5 dnů po konání zastupitelstva.
Veřejnost tedy neměla možnost se s návrhem seznámit. Konečný návrh stále obsahuje
spousty otázek, například: • Parkovací místa u pošty jsou ve dvou variantách, která tedy
platí? • Všechny lípy na celém náměstí jsou navrženy k vykácení, protože nezapadají do
zvolené čtvercové sítě dlažby, stejně tak jsou všechny ostatní dřeviny a květinové záhony
navrženy k likvidaci. Místo lip je navržena nová výsadba jeřábů ptačích, ale jak vzrostlých,
jak starých stromů? • Celé náměstí  je zadlážděné s několika vsakovacími vegetačními
plochami s tzv. dřevěnými plochami – o co jde? • Jako vodní prvek je navržena „kašna“ ve
formě dřevěného sudu s vodou, dále jsou zde dřevěné stupně a dřevěné plochy. Dřevo je na
údržbu nejhorší, do našich dlouhých zim se nehodí, má krátkou životnost, nemá trvalou
hodnotu. Dřevěné stupně jako pobytové schody jsou zásadní bariérou v přístupu z náměstí
na východ do pěší zóny k předzahrádkám a obchodům. Když jsme studii s těmito prvky měli
schválit v minulém období, tehdejší místostarosta a člen rady, kteří jsou dnes starostou a
místostarostou,  byli  proti  této  bariéře  a  dřevěným prvkům obecně.  To  bylo  jedním z
důvodů, proč se na tuto studii nenavázalo. Ptám se tedy, co se od té doby změnilo, že
původní  dřevěná  kašna  a  dřevěné  stupně  zůstaly  a  další  dřevěné  prvky  se  mohutně
rozmnožily? • Upozorňuji, že v konečném návrhu nejsou zakomponovány vývěsky spolků,
plakátovací plocha, ani třeba tabule s povinnou publicitou projektu „Od Zámku k zámku“,
na kterou je smlouva. Myslím, že než zadáme vypracování projektu za 1,6 mil. Kč, by bylo
vhodné, aby visící otazníky autoři objasnili. Navrhuji, aby byl konečný návrh nejdříve opět
podroben široké diskuzi za účasti architektů a veřejnosti. Jedná se o naprosto zásadní
projekt pro město a jeho budoucnost, proto bychom ho neměli zanedbat a uspěchat, ale
připravit ho pečlivě a svědomitě.

Pan starosta Co se týká dřevěných prvků. Nevím, jestli byl někdo na posledním veřejném projednávání,
kde bylo jednoznačně řečeno, že dřevěné prvky ne. Jsme proti nim od začátku. Bylo to
zdůvodněno náročnou údržbou. Dřevěné prvky nechceme. Další věc je zeleň. Včera byl
dodán dendrologický posudek na stávající stromy. Bude Vám zaslán. Zpracování projektu
bude na základě smlouvy konzultováno s objednavatelem. Po zpracování návrhu projektu
bude svoláno veřejné projednání k přípomínkování jednotlivých dílčích věcí. Týká se to
zeleně, prvků náměstí apod. Budeme se zabývat variantami výsadby stromů. Dendroložka
navrhuje  kultivar  javoru,  který  tvoří  bezúdržbové  koruny.  Pokud  schválíte  zadání
projektování, proběhne vše na základě konzultací se zadavatelem.

Ing. Smutný Nevím, jestli se každý koukáme do něčeho jiného, ale já tady čtu jako hlavní dřevinu jeřáb
ptačí.

Ing. Smutný Pokud se to změnilo, tak bychom měli mít konečný návrh. My totiž teď schvalujeme různé
varianty. V jedné je parkoviště u pošty, kde zůstane řada stromů a v konečném návrhu je,
že tam nezůstane žádný strom. My teď rozhodujeme o tom, že se začne projektovat podle
konečného návrhu. Těžko budeme asi projektantům říkat, že chceme nějaké podstatné
změny. Můžeš nám ukázat konečný návrh?

Pan starosta To je konečný návrh.
Ing. Smutný Ty jsi říkal, že tam nejsou žádné dřevěné prvky. Když se to zvětší, tak v pravo je uvedeno

"dřevěné schody". Přes celou šířku náměstí jsou dřevěné stupně. Tam má být pěší zóna.
Tam nebude průchod ani tak, jak je dneska. Tohle je bariéra.

Pan starosta Bylo to asi  špatně pochopené. Jasně jsme si  řekli,  že tam ty dřevěné prvky nebudou.
Potřebujeme partnera, který to bude tvořit, a ne někoho, kdo zase vytvoří nějaký návrh.
Pokud se tohle schválí, tak získáme partnera, se kterým budeme hovořit, co na náměstí
chceme. Oni je tam navrhovali. Potřebujeme nějakého partnetra, kterému řekneme ty naše
požadavky. Je určitě na místě se o tom bavit při tom samotném zadávání, podle té rámcové
studie.

Ing. Smutný Přečtu úvodní větu z té nabídky: "Vážení přátelé, na základě Vaší poptávky, podle studie
zhotovené v roce 2020 si dovolujeme zaslat nabídku na zpracování Sloučené dokumentace
atd." To znamená, že vycházejí z této varianty. Můžeme to brát otázku po otázce. Jestli na
to umíš odpovědět? Architekti tady nejsou, stejně se jich nikdo nezeptá. Která varianta
zpracování studie platí pro projektování? Tato, nebo ta předtím?

Pan starosta To nerozhoduje o té ceně. Jestli  tam navrhnou kámen, cihlu nebo dřevo. To není o té
nabídce.

Ing. Smutný Kdo tento návrh změní. Na základě čeho?
Pan starosta Po konzultaci s námi. S objednatelem. Je to ve smlouvě. Je to otevřené i veřejné diskuzi.
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Paní
Likavcová

Architekti mohli přijet, abychom se jich mohli zeptat.

Pan starosta Byli tady třikrát.
Ing. Smutný Přijet sem, abychom se jich mohli zeptat. To je zásadní věc. Plno věcí je tam špatně, úplně

zásadně špatně. Ta kašna. Co to je, ta kašna?
Pan starosta Kašna byla navržena dřevěná, protože v minulosti dřevěná byla.
Ing. Smutný V minulosti tam byl dřevěný sud na napájení koní. To bylo někde za první republiky. Říkal

jsem, že chceme moderní náměstí.
Pan starosta Tady máme nějaký návrh na usnesení.
Ing. Smutný Já mám návrh žádné usnesení nepřijímat. Uděláme veřejné projednání tak, jak jsem říkal.

Prostě se ten návrh, podle kterého se bude projektovat, bude jasný.
Pan starosta Co z toho návrhu po veřejném projednání vyjde?
Ing. Smutný Navrhuji,  aby  byl  konečný  návrh  nejdříve  opět  podroben  široké  diskuzi  za  účasti

zastupitelů a veřejnosti. Tento návrh vzešel z toho, že bylo nějaké veřejné setkání. Tam si ti
architekti převzali nějaké věci, poupravili, ale není tam všechno.

Pan starosta Teď neschvalujeme návrh samotné realizace, ale schvalujeme zadání vypracování projektu
na základě konzultace s objednavatelem. To je návrh na usnesení. Protinávrhem je toto
usnesení nepřijímat a vyvolat veřejné sezení s projektanty.

Ing. Smutný Ano.
Pn starosta S kterými projektanty?
Ing. Smutný S těmi, kteří vytvořili konečný návrh, podle kterého se má projektovat.
Pan tajemník Já mám jenom takové praktické doplnění. Příští rok se plánuje rekonstrukce komunikací na

náměstí  u  pošty  a  tam,  jak  má  být  pěší  zóna  v  návaznosti  na  projekt  Frýdlantské
vodárenské společnosti (FVS) na výměnu vodovodu a kanalizace. Pokud se ten projekt
nezačne dělat, tak se to nestihne současně s akcí FVS tak budeme muset ty povrchy udělat
nějak  provizorně  a  další  rok  znovu.  Předpokládám,  že  projekt  bude  stejně  dělat  tato
společnost projektantů, která už zahájila nějaké práce a má to město zmapované a mohli by
na těch základních věcech dělat a pak je možné udělat během listopadu nějaké krátké
sezení,  kde  by  se  připomínky  měly  v  projektu  zohlednit.  Pokud  se  teď  tato  nabídka
nepřijme, bude se schvalovat v prosinci, tak nebudeme schopní to zrealizovat společně s
akcí FVS. To byla jenom taková technická připomínka k odložení toho projektování.

Ing. Smutný Samozřejmě  komunikace,  už  se  to  tak  dělalo,  stačí  ukončit  obrubníkem,  nějakým
kamenným, aby to pak zapadlo, aby to mohlo navázat na nájezdy na parkoviště. Není
problém udělat komunikace kolem náměstí.

Pan starosta To je  problém. Před dvěma lety to bylo zastaveno proto,  že jste namítali,  že  to není
komplexní řešení náměstí a FVS už od této akce jednou odstoupila, protože jsme řekli, že to
uděláme za rok a zase jsme to neudělali. V příštím roce bude FVS akci realizovat.

Ing. Smutný Komplexní to není ani teď. Já se obávám, že se ideově rozcházíme s těmi architekty. My se
pořád snažíme něco vypotit od těch architektů, kteří tady začali něco vymýšlet někde před
pěti roky, udělali nám pěkný kemp, udělali ještě další věci, to jo, ale s tím náměstím je
vidět, že se úplně ideově rozcházíme. Je spousta jiných architektů. Ztrácíme čas. Správně,
na tak zásadní projekt pro město, se má dělat architektonická soutěž, do které má možnost
přihlásit se více architektů. Já jsem chtěl oslovit další architekty, abychom měli nějaké
ideové návrhy,  jak  to  náměstí  pojmout,  abychom si  mohli  vybrat.  Pořád jdeme tímto
směrem. Jediné, co bych tedy chtěl, aby byl usnesením dán nějaký úkol, že dojde k jednání
a že tohle není konečný návrh, podle kterého se bude projektovat.

Pan starosta To bylo přesně takto myšlené.
Ing. Smutný Podle mě to takto myšlené není.
Pan starosta Taky bych se chtěl zeptat, kdy svolat veřejné jednání.
Pan tajemník Já musím reagovat. Na minulém zasedání zastupitelstva jste schválili usnesení o studii. To

chcete toto usnesení revokovat? To jste schválili. Proč jste ho schválili, když teď chcete
další studii?

Ing. Smutný Schválili jsme to, že nám někdo udělá cenovou nabídku.
Pan Maděra Já tuto cenovou nabídku vnímám, jako nabídku na zpracování projektové dokumentace, kde

v  jednom z  prvních  bodů  je  stanoveno,  že  zpracovaní  projektové  dokumentace  bude
konzultováno se zadavatelem. Tam budou ty podmínky stanoveny.

Ing. Smutný My jsme minule tuhle malůvku schválili, já ne, vy všichni ostatní. Teďka říkáme, že tam
žádné dřevěné prvky nebudou, že tam budou stromy jiné, než tam jsou napsané, parkoviště
vlastně nevíme, jaké tam bude, lípy nebudou všechny pokácené.
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Pan tajemník Vy jste schválili tento snímek. Ten byl jako hlavní. Parkování je jasné. Dřevěné prvky se buď
ponechají nebo v projektu nebudou, to není zásadní problém, kašna je technický problém,
přivede se tam nějaká voda, elektřina a jestli tam bude káď, nebo vodotrysk, to už jsou
takové věci, které se musí samozřejmě doladit. Ta podstata, ten princip je v tom, že to bude
takto vypadat.  Ten koncept té studie je o tom, aby se mohlo nějak pokračovat  dál  v
projektu. Usnesení bylo schváleno.

Ing. Smutný Ještě je tam pořád plno dřevěných ploch.
Pan starosta Když jsem to ve studii viděl, tak jsem projektantům volal a ten se omlouval za to, že je tam

nechal. Jednoznačně bylo od všech včetně mě řečeno, že dřevěné plochy ne. Když jsem to
poprvé viděl, tak jsem hned říkal, že to není vhodné. Špatná údržba, nepořádek, mezery,
krátká životnost.

Ing. Smutný Tak se omluvili. Tak proč nám nedali, teď to schvalujeme, opravenou studii?
Pan starosta Neschvalujeme studii,  ale jestli  necháme zpracovat projektovou dokumentaci,  kterou si

zpřipomínkujeme.
Ing. Smutný Ale to tam napsané není.
Pan starosta Je to v té smlouvě. Máme zde protinávrh - navržené usnesení nepřijímat.
Ing. Smutný Takový protinávrh jsem nevyslovil.
Pan starosta Tak prosím o formulaci protinávrhu.
Ing. Smutný Nemám návrh na protinávrh, mám návrh na další usnesení. "Zastupitelstvo města ukládá

(komu si vyberte - starosta, tajemník) zajistí, aby ten konečný návrh, podle kterého se bude
projektovat, aby jsme ho viděli.

Pan starosta Budeme tedy hlasovat o dvou usneseních.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  města  Nové Město  pod  Smrkem souhlasí  se  zpracováním sloučené dokumentace  pro
územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) a zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), na
revitalizaci  náměstí  v  Novém Městě  pod  Smrkem,  společností  City  Upgrade,  s.  r.  o.,  a  s  cenou za
zpracování ve výši 1.637.000 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 6 (Funtánová M., Likavcová R., Smutná M., Smutný P., Steffanová A., Vojáček M.) / Zdrželi
se: 0

Usnesení č. 10a/12Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
08 Cenová nabídka na zpracování dokumentace revita

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem ukládá starostovi zajistit přepracování konečného návrhu
studie náměstí, podle kterého bude probíhat projektování stavby, dle připomínek a projednání s veřejností.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 4 (Hron M., Maděra J., Pelant J., Ressel J.) / Zdrželi se: 1 (Kratochvíl M.)

Usnesení č. 10b/12Z/2020 bylo schváleno.

9. Vodní nádrž

Předkládá Ing. Miroslav Kratochvíl, starosta města.

Pan starosta:  Předkládám žádost  o  souhlas  ke zhotovení  vyhledávací  studie  na realizaci  vodního díla  -
víceúčelové vodní nádrže.

 

 

Diskuze:
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Pan
starosta

Má k tomu někdo nějaký dotaz?

Ing.
Smutný

Já bych chtěl trochu seznámit s tou historií. V roce 2016 Česká televize natočila reportáž o
tom, že vláda schválila dokument, že pro Frýdlantsko byla vymyšlena nová nádrž na pitnou
vodu a ta je umístěna tak, že by zatopila správní budovy v STV GROUP, celou vlečku a MUDr.
Vacková by měla před domem břeh jezera. Tehdy jsem to rozporoval s tím, že si zároveň
Frýdlantsko zaplatilo studii, kde jsme řešili ochranu před povodněmi na těch spodních obcích,
ve Višňové a tak. Navrhl se suchý poldr. Myslím si, že logické je ze suchého poldru udělat
vodní nádrž. Suchý poldr, jestli nevíte co to je, tak to je v podstatě hráz, ve které je otvor a tím
otvorem pořád vytéká konstantní množství vody. Když nateče hodně vody, tak hráz ji zadrží a
vytéká z ní konstantní množství vody. Je to ochrana pro obce pod námi. Existují dva projekty.
Po delší době se tím začal zabývat Liberecký kraj a chtělo by je nějak sjednotit. Důležité je
vycházet asi z toho, že my jsme měli v územním plánu v Ludvíkově pod Smrkem rybník Ludvík,
na to projekt existuje, ale v novém územním plánu už není. Ten rybník měl být v podstatě
počátkem té vodní nádrže. Je dobře, že se tím někdo začal zabývat a že udělají vyhledávací
studii, ale nesmí dojít k zatopení vlečky STV GROUP a objektů, které jsme jim prodali. To místo
je nevhodné.

Pan
starosta

V materiálech je to popsané a v usnesení je uvedeno, že souhlasíme se studií, která musí
akceptovat vlečku v STV GROUP. Nejedná se o suchý poldr, ale o suchou nádrž. Suchý poldr je
něco, co je mimo tok potoka nebo řeky, když je to na toku, tak je to suchá nádrž. To nechci
dělat chytrého, to nám vysvětlili na té schůzce k té studii. Jde jenom o souhlas s vyhledávací
studií. Je to běh na dlouhou trať. Je tam mnoho rozporů s ochranáři, pak ještě Raspenava, která
to moc nechce apod. Opravdu se jedná pouze o to, dát souhlas ke zhotovení vyhledávací studie,
k tomu, že se tím někdo bude zabývat.

Ing.
Smutný

Ta reportáž je na stránkách města, ve zpravodajství. Je to hodně složitá problematika. Ještě
mám návrh na úpravu usnesení; zároveň upozorňuje na nutnost akceptovat ve studii zařízení
vlečky k STV GROUP, a. s. doplnil bych "a muničních skladů".

Pan
starosta

Má ještě  někdo nějaký  dotaz  nebo připomínku?  Pokud ne,  předkládám návrh usnesení  s
doplněním "a muničních skladů".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem souhlasí s vypracováním vyhledávací studie pro realizaci
víceúčelové vodní nádrže s. p. Povodí Labe a zároveň upozorňuje na nutnost akceptovat ve studii zařízení
vlečky k STV GROUP, a. s. a muničních skladů.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/12Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
09.1 LAPV, 09.2 Poldr_Lomnice, 09.3 VN_Raspenava

10. Různé

Diskuze:
Pan Vojáček Mám dotaz k veřejnému osvětlení. Říkalo mi pár lidí, že jim nesvítí světlo u baráku,

např. v Uhelné ulici, nebo na Celní ulici, že to musí nahlásit na úřadě, a že to trvá
strašně dlouho. Chtěl bych říci, že naproti našemu baráku v ulici Frýdlantská nesvítí ta
lampa už asi dva měsíce. Je to docela nepříjemné, protože to je na hlavní, frekventované
komunikaci, je tam přímo naproti parkoviště.

Paní Walterová To v seznamu oprav není nahlášeno.
Pan Vojáček Pokud to není nahlášeno, tak to teď hlásím, když se k tomu ještě nikdo další neodhodlal.

Je tam parkoviště, obchod s potravinami, který byl vykraden.
Pan
místostarosta

Je škoda, že jsi to neřekl dříve, včera jsem jezdil a opravoval.

Pan Vojáček To nevadí, tak to uděláš příště. Stejně to nesvítí už dva měsíce.
Pan
místostarosta

Opravy veřejného osvětlení se hlásí na sekretariát MěÚ a opravy se provádí poslední
týden v měsíci.
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Pan Vojáček V tomto volebním období mi schází přítomnost nějakého zástupce místního oddělení
policie. Bylo zvykem tady za Ing. Smutného, že se tady policista objevil dvakrát do roka.
My jsme s ním diskutovali, dávali jsme mu nějaké připomínky, on nám dával nějaké
informace. Já si myslím, že by se mohlo tohle to zase zavést. Říkám to s ohledem na to,
nevím, jak vy vnímáte tu bezpečnostní situaci ve městě, nárůst trestné činnosti, výroba
a distribuce drog a s tím související další kriminalita. Mě to připadá, že už nám to
přerostlo přes hlavu. Je toho strašně moc a zdá se mi, že už to přerůstá přes hlavu i těm
policistům tady. Je potřeba s tím něco dělat.

Pan starosta Budeme je i nadále zvát, když to pomůže, že tady bude velitel. Podařilo se dojednat
odstranění vraků, které tady byly roky na ulicích. V současné době je velitel OO Policie
ČR odvolán z funkce. Vznesl jsem písemný dotaz na Krajské ředitelství policie v Liberci,
zda se jedná o nějaký organizační krok, protože z toho my jsme měli strach, protože už
tak je naše oblast málo pokrytá, ale byli jsme ujištěni, že se nejedná o organizační krok,
ale čistě o personální změnu. Bude jmenován nový velitel oddělení. Určitě pozveme na
příští zasedání zástupce OO Policie.

Pan Vojáček Ještě mám něco, co se týká Novoměstských novin. V posledních novinách jsou pouze
usnesení ze zasedání. Spousta lidí mi už říkala, že jsou naštvaní, že si ty noviny kupovali
proto, aby si přečetli takové ty drby, co se tady dělo, proto, aby si přečetli zápis ze
zasedání. Říkala mi i paní Kuzmová, že spousta lidí jí říkala, že si ty noviny ani nebude
kupovat, protože si je kupovali proto, aby si přečetli ty zápisy. Já bych se přimlouval za
to, aby tam byly alespoň připomínky občanů a různé.

Paní Suková Připomínka je třeba dobrá, ale na druhou stranu, pokud mají ti lidé zájem o to, co se tu
děje, mohou přijít na zastupitelstvo. Proto tady jsme.

Pan Vojáček Oni nepřijdou. Možná by někdo přišel, kdy se nabídlo deset tisíc.
Paní Suková Já vím, ale v novinách je dost čtení o školských zařízeních, o spolcích. Pokud mají

zájem, mohou přijít.
Pan tajemník Zápis se musí zpracovat, odposlouchat. Není to vždy úplně jednoduché přepsat zápis

téměř slovo od slova. Nějakým způsobem jsme zjišťovali, jak se zápisy dělají jinde, jaké
jsou zákonné možnosti a zjistili jsme, že doslovně je nepíše nikdo. My je píšeme ještě
pořád  velice  podrobně,  někde  se  nepíší  žádné,  pouze  návrhy  usnesení.  Pro  tu
praktickou věc, pro občany jsou důležitá usnesení. Ty noviny se nedělají proto, aby tam
byl zápis ze zastupitelstva. Zápis je zveřejněn na stránkách města, což některé obce
také nedělají. To, že jsou v novinách usnesení z rady města a zastupitelstva je naprosto
dostačující.

Pan Vojáček Já vím, že jsou dostupné na stránkách města, ale ti staří lidé říkají, že počítač nemají.
Bc. Steffanová Já jsem dnes byla na bytové správě kvůli zvonkům, které jsou v ulici 28. Října. To je

něco otřesného, protože tam jsou jména lidí, kteří už jsou dávno mrtví, takže jsme se
domluvily s paní Houhovou, že to tedy dá do pořádku, takže to tady chci jenom oznámit,
protože na to lidi poukazují. I moje mamka tam byla dva roky vyvěšená, i když už byla
mrtvá. To jsou hrozné věci, které se prostě tady dějí.

Pan
místostarosta

To není nic hrozného. Když přijde technik měnit tabla, nikoho nezná, tak tam nechá ta
původní jména, která tam byla. Tím je jasné, ke kterému bytu je to zvonkové tlačítko.

Bc. Steffanová Domluvily jsme se. Domluvily jsme se i na tom, že to bude i stejně psané, protože něco
je malé, něco velké. Někdo nevěděl jak se píše velké "Š" tak ve prostředku jména je
malé.

Pan tajemník Musím na to reagovat. To není vůbec věc, která patří na zastupitelstvo. Pokud odhaduji,
tak je ta věc čtyři roky stará, tak bylo dost času dojít na bytovou správu a věc řešit už
dávno. Byl jsem o tom informován, ta tabla se vyřeší. Nebudou tam jména, ale čísla
bytů. Nevidím důvod, proč by se to mělo řešit tady na zastupitelstvu. To není věc
zastupitelstva, že by to muselo vědět, nevyplývá z toho žádné usnesení ani úkol.

Ing. Smutný Dočetl jsem se v zápise z rady města, že se chystají opravy chodníků v ulici Vaňkova.
Chtěl jsem se zeptat,  v jakém stavu je projektování celkové rekonstrukce té ulice,
protože  se  samozřejmě  musí  udělat  nejen  chodníky,  ale  celá  komunikace  včetně
inženýrských sítí. Aby se nestalo, že se opraví chodníky a propadne se nám kanalizace.

Pan starosta Chodníky v ulici Vaňkova, Sokolská, Žižkova jsou ve špatném stavu. Na konci června
byla vyhlášena výzva na dotaci z IROP. Termín podání žádosti o dotaci je do konce října
2020. V současné době se zpracovává dokumentace. Vychází tam také dva přechody v
ulici Žižkova. Jeden u ZUŠ a druhý nahoře před křižovatkou s ulicí Sokolská. Zároveň je
projekt udělán i na chodníky připojené, tzn. i do ulice Nádražní směrem k náměstí.
Projekt musí být do 14 dnů hotový, aby bylo možné podat žádost o dotaci. Parkoviště u
lékárny vlastní 4 vlastníci a je potřeba získat jejich souhlas.
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Ing. Smutný To je pouze projekt na chodníky, to není kompletní rekonstrukce i s komunikací. Ptám
se na kompletní rekonstrukci ulice Vaňkova, máme to v plánu, tak se ptám v jakém
stavu to je?

Pan starosta Nevím v jakém plánu? Na komunikace dotační výzva není.
Ing. Smutný V plánu, který jsme schvalovali při rozpočtu.
Pan starosta Zatím se projekt na komunikaci v ulici Vaňkova nepřipravuje. V případě, že domluvíme

s FVS, dříve se to tak nedělalo, že by měli v plánu rekonstrukci vodovodu a kanalizace,
tak se určitě projekt zadá i na rekonstrukci komunikace.

Paní Suková Plánujeme chodníky po obou stranách, a pak vidím po městě, jak na nich stojí auta.
Investujeme tolik peněz do chodníků, auta tam na nich stojí a ničí je tak, jestli by nešlo
z nějakého stavebního pohledu udělat chodník jenom na jedné straně a na druhé straně
stání. Ne stání, špatně to říkám, nechat tu silnici vyšší, aby tam auta mohla stát.

Pan starosta V ulici Vaňkova si to dost dobře neumím stavebně představit.
Pan Vojáček Chtěl jsem se zeptat, jestli bude opravena část chodníku v ulici Husova?
Pan
místostarosta

Firma Silkom o tom ví. Dnes jsme tam byli a řešili jsme to. Ještě k těm chodníkům v
ulici Vaňkova. Ing. Smutný myslel, jestli oprava chodníků má spojitost s akcí FVS -
kanalizace. S FVS se ulice Vaňkova řešila. Ing. Olyšar říkal, že se to musí rozdělit, že je
to práce tak na dva roky. Veškeré sítě jsou v silnici a pokud se bude kopat, tak středem
komunikace. Bude se to dělat ve sloučené akci s FVS s tím, že to bude rozděleno,
protože tam vede hlavní stoka.

Pan starosta Příští rok se zadá projekt na komunikaci a FVS na kanalizaci.
Ing. Smutný Je to krásně vidět ve Frýdlantě. Tam když rekonstruují nějakou ulici, tak mají komplexní

projekt na všechno. Parkování, veřejné osvětlení, chodníky, povrch komunikací. Je jeden
projekt a poskládají na to peníze. My teď máme peníze na chodníky. No dobře, pokud se
nic  nestane,  pokud  se  zase  nepropadne  kanalizace,  tak  ty  chodníky  budou  stát.
Chodníky by se měly zohledňovat podle parkovací potřeby.

Pan starosta Pokud bude dotace na chodníky, tak se budou dělat v příštím roce. Pokud zastupitelstvo
schválí peníze, aby se rekonstruovala komunikace v ulici Vaňkova, tak se to udělá. Musí
na to být peníze.

Ing. Smutný Ptal jsem se, jestli se připravuje projekt. To bylo všechno, na co jsem se ptal.
Bc. Steffanová Na ulici 5. května se připravuje projekt?
Pan starosta Na ulici 5. května se projekt připravovat nemusí, protože půjde o opravu odfrézováním

a položením balené.  Když se po městě podíváte,  tak se těch ulic  včetně chodníků
udělalo  dost.  Dělá  se  souběžně  s  akcemi  FVS,  aby  se  do  opravených  nemuselo
zasahovat.

Pan starosta: Byla nám zaslána výzva -  Společné stanovisko: Evropa a Polsko musí zabránit negativním
dopadům těžby dolu Turów, aby zajistily  dostatek vody a klimatickou spravedlnost.  Nevládní organizace,
europoslanci i místní samosprávy vyzývají Evropskou komisi, Mezinárodní komisi pro ochranu řeky Odry před
znečištěním a polskou vládu, aby zabránili odtékání vody do dolu Turów a ochránili místní obyvatele před
destruktivními vlivy těžby uhlí. Dnes máme rozhodnout, zda se k této výzvě připojíme.

Diskuze:
Ing. Smutný Uniklo mi, kdo to napsal, kdo se k tomu bude připojovat, odkud to pochází?
Pan starosta Greenpeace.
Ing. Smutný Je to pěkně, fundovaně zpracované. Koho všeho oslovují víš?
Pan starosta Nevím  koho  všeho  oslovují.  Zaslal  nám  to  Frýdlant.  Také  to  budou  projednávat  na

zastupitelstvu. Předkládám návrh usnesení a dle Vašeho rozhodnutí  se buď město Nové
Město pod Smrkem k výzvě připojí nebo ne.

Pan Vojáček Já, jako Heřmaničák, se připojuji.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem souhlasí s připojením města Nové Město pod Smrkem ke
společné výzvě - Společnému stanovisku: Evropa a Polsko musí zabránit negativním dopadům těžby dolu
Turów, aby zajistily dostatek vody a klimatickou spravedlnost.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 12/12Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
09.4 Společné prohlášení proti dolu Turów

Ověřovatelé: Ing. Pavel Smutný   ............................................................
 

Paní Miloslava Suková   ............................................................
 
Starosta Ing. Miroslav Kratochvíl   ............................................................
 
Datum vyhotovení:
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Město Nové Město pod Smrkem

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

U S N E S E N Í
zasedání č. 12 Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem

konané dne 23. 9. 2020 v zasedací místnosti MěÚ od 17:00 hod.

1/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje program zasedání zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem s doplněním bodu č. 9 "Vodní nádrž", bod č. 10 "Různé".

2a/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje závěry kontroly usnesení, úkol dle
usnesení č. 14/7ZM/2019 splněn.

2b/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem ukládá místostarostovi zařadit vybudování
měřiče rychlosti v ulici Frýdlantská u mateřské školy do plánu kapitoly "Opravy a investice"
roku 2021".

3/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemků; v k. ú. Raspenava,
parcely č. 3659/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 933 m2, jejíž součástí je stavba,
budova bez č. p./č. e., parcely č. 3667/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 931 m2, jejíž
součástí je stavba, budova bez č. p./č. e., v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely č. 533/9,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 138 m2, jejíž součástí je stavba, budova bez č. p./č. e.,
za smluvní cenu 559.490 Kč a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem do vlastnictví společnosti STV INVEST, a. s. Kupující předloží kupní smlouvu k
podpisu nejpozději do 31.12.2020. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemky,
jejichž součástí jsou stavby, určené k prodeji, mohou být znovu nabídnuty k prodeji.

4a/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej stavby a pozemku v k. ú.
Nové Město pod Smrkem, budovy, objektu k bydlení č. p. 417, včetně parcely č. 226/1,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2, jejíž součástí je stavba, budova č. p. 417, za
smluvní cenu 688.000 Kč a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem do společného jmění manželů Oldřišky a Martina Částkových. Prodávající prodává
tyto nemovité věci se všemi součástmi a příslušenstvím a se všemi právy a povinnostmi, se
kterými tyto nemovitosti užíval či užívat byl oprávněn. Kupující předloží kupní smlouvu k
podpisu nejpozději do 31.05.2021. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemek
včetně stavby, určený k prodeji může být znovu nabídnut k prodeji.

4b/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej stavby a pozemků v k. ú.
Nové Město pod Smrkem; budovy, objektu k bydlení č. p. 465, parcely č. 320, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 405 m2, jejíž součástí je stavba, budova č. p. 465, a parcely č.
323, zahrada, o výměře 207 m2, za smluvní cenu 874.000 Kč a náklady spojené s prodejem z
vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví pana Martina Karaly. Prodávající
prodává  tyto  nemovité  věci  se  všemi  součástmi  a  příslušenstvím  a  se  všemi  právy  a
povinnostmi, se kterými tyto nemovitosti užíval či užívat byl oprávněn. Kupující předloží
kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 31.05.2021. Po tomto datu platnost tohoto usnesení
končí a pozemky včetně stavby, určené k prodeji mohou být znovu nabídnuty k prodeji.

5a/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Hajniště pod
Smrkem, části parcely č. 57/4, ostatní plocha, o výměře 13 m2 za smluvní cenu 200 Kč/m2 a
náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví pana
Josefa Knapa. Kupující předloží kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 31.05.2021. Po tomto
datu platnost tohoto usnesení končí a pozemek určený k prodeji může být znovu nabídnut k
prodeji.
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5b/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město
pod Smrkem, části parcely č. 1583/1, trvalý travní porost, za smluvní cenu 100 Kč/m2 bez
DPH jako ostatní plochu o výměře 1 605 m2, a za smluvní cenu 200 Kč/m2 bez DPH jako
zastavěnou plochu o výměře 150 m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové
Město pod Smrkem do vlastnictví manželů Lenky a Karla Kulhavých. Kupující předloží kupní
smlouvu k podpisu nejpozději do 31.05.2021. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a
pozemek určený k prodeji může být znovu nabídnut k prodeji.

5c/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město
pod Smrkem, parcely č. 2154, trvalý travní porost, o výměře 487 m2 za smluvní cenu 100
Kč/m2  a  náklady  spojené  s  prodejem z  vlastnictví  města  Nové  Město  pod  Smrkem do
společného jmění manželů Heleny a Milana Zelenkových. Kupující předloží kupní smlouvu k
podpisu nejpozději do 31.05.2021. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemek
určený k prodeji může být znovu nabídnut k prodeji.

6/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby a
smlouvu o smlouvě budoucí č. 01/2020 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a
panem Petrem Vadinou o právu stavby a budoucím prodeji pozemku v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, parcely č.  155,  ostatní plocha, o výměře 661 m2.  Smlouva bude předložena k
podpisu nejpozději do 31.05.2021. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemek
určený k prodeji může být znovu nabídnut k prodeji.

7/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem bere na vědomí návrh nových webových
stránek města Nové Město pod Smrkem.

8a/12Z/2020 Zastupitelstvo  města  Nové  Město  pod  Smrkem  schvaluje  předloženou  III.  změnu
rozpočtu města roku 2020, dle komentáře a tabulky rozpočtových opatření č. 23 až č. 32.

8b/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem souhlasí se Smlouvou o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Požární ochrana a prevence
kriminality  program č.1.1  Podpora  jednotek  požární  ochrany  obcí  Libereckého  kraje  č.
OLP/1879/2020.

8c/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem bere na vědomí poskytnutí jednorázového
nenávratného příspěvku pro obce Libereckého kraje v roce 2020 dle zákona č.159/2020 Sb.,
o  kompenzačním bonusu  v  souvislosti  s  krizovými  opatřeními  v  souvislosti  s  výskytem
koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů.

8d/12Z/2020 Zastupitelstvo  města  Nové  Město  pod  Smrkem  bere  na  vědomí poskytnutí  účelových
finančních prostředků na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem
povolání v období epidemie koronaviru.

9/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje účetní odepsání pohledávek bytové
správy za nájemné a služby ve výši 16.304 Kč.

10a/12Z/2020 Zastupitelstvo  města  Nové  Město  pod  Smrkem  souhlasí  se  zpracováním  sloučené
dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) a zpracování dokumentace
pro  provedení  stavby  (DPS),  na  revital izaci  náměstí  v  Novém  Městě  pod
Smrkem, společností City Upgrade, s. r. o., a s cenou za zpracování ve výši 1.637.000 Kč bez
DPH.

10b/12Z/2020 Zastupitelstvo  města  Nové  Město  pod  Smrkem  ukládá  starostovi  zajistit  přepracování
konečného návrhu studie náměstí,  podle kterého bude probíhat projektování stavby, dle
připomínek a projednání s veřejností.

11/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem souhlasí s vypracováním vyhledávací studie
pro realizaci víceúčelové vodní nádrže s. p. Povodí Labe a zároveň upozorňuje na nutnost
akceptovat ve studii zařízení vlečky k STV GROUP, a. s. a muničních skladů.

12/12Z/2020 Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem souhlasí s připojením města Nové Město pod
Smrkem  ke  společné  výzvě  -  Společnému  stanovisku:  Evropa  a  Polsko  musí  zabránit
negativním  dopadům  těžby  dolu  Turów,  aby  zajistily  dostatek  vody  a  klimatickou
spravedlnost.
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Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta 




