Usnesení
z 1. schůze RM města konané 26.11.2014
1. RM schvaluje program schůze s navrženou změnou.
2. RM bere na vědomí kontrolu usnesení. Trvá úkol: 146/13/RM.
3. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města
– byt č. 9, garsonka, Vaňkova 226 žadatelce Dostálové Lucii.

4. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 30/2014 o prodeji nemovitého majetku města.
5. RM souhlasí s umístěním pietního kamene, k uctění památky tragicky zemřelého pana Jiřího
Hradila, na pozemek města, parcelu p. č. 418 v k. ú Ludvíkov pod Smrkem.

6. RM souhlasí s prodejem přístřešku s plechovou střechou o rozměrech (5 m x 11 m), který

se nachází v bývalých kasárnách v k. ú. Hajniště pod Smrkem, na pozemku p. č. 488/5, panu
Josefu Štefanidesovi za smluvní cenu 2.000 Kč.
7. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 20/2008, mezi městem a nájemcem
Ing. Evou Žižkovou, dohodou k 31.12.2014.
8. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č. ULB/3309/město Nové Město
pod Smrkem/2009, ve znění dodatku č. 1, mezi městem Nové Město pod Smrkem a Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, kterým se sjednává doba nájmu na dobu určitou do 31.12.2016.
9. RM schvaluje platové výměry ředitelům PO zřízených městem platné od 01.11.2014.
10. RM schvaluje výše odměn ředitelům PO ZŠ, PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC,
které budou vyplaceny z rozpočtovaných mzdových prostředků příslušné organizace.
11. RM souhlasí s přijetím účelově vázaného finančního daru pro Mateřskou školu, Nové Město
pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace, od firmy Knorr-Bremse ČR, s. r. o.,
Stráž nad Nisou ve výši 15.000 Kč.
12. RM souhlasí s přijetím účelově vázaného finančního daru pro Základní školu, Nové Město pod
Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace, od firmy Knorr-Bremse ČR, s. r. o., Stráž
nad Nisou ve výši 25.000 Kč na zvláštní výukové prostředky.
13. RM schvaluje Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor Jindřichovická
č. p. 145, Nové Město pod Smrkem ze dne 22.03.2006 (služebna) a Dodatek č. 8 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor na adrese Ludvíkovská 34, Nové Město pod Smrkem ze dne
28.02.2000 (garáž) uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a Česká republika –
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje s platností od 01.01.2015 do 31.12.2015.
14. RM schvaluje Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě platné od 01.03.2008 na nájem nebytových
prostor Vaňkova 225 (lékárna), Nové Město pod Smrkem uzavřený mezi městem Město Nové
Město pod Smrkem a Sanovia, a. s., Ostrava – Radvanice s platností od 01.01.2015
do 31.12.2015.
15. RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem objektu č. 85 stavba – vlečka v Hajništi uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou STV Group, a. s. Praha, na dobu určitou
od 01.12.2014 do 31.01.2015.
16. RM schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Nové
Město pod Smrkem – chodník Ludvíkovská“ a akci „Nové Město pod Smrkem – chodník Frýdlantská“ firmě PROMOS SOSNOVÁ, spol. s r. o., Česká Lípa dle její cenové nabídky ze dne
27. 10. 2014.
17. RM schvaluje převod nepotřebného movitého majetku – hasičské auto Avia JSDH Nové Město pod Smrkem na jinou JSDH.
18. RM ukládá starostovi jednat o převodu hasičského auta Avia se starostou obce Horní Řasnice
případně se starostkou obce Tuhaň.
19. RM schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“ pro Klub českých turistů na
akci „Hrabalovo Kersko“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 2.900 Kč, pro Senior klub na
akci „Vánoční trhy“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 1.800 Kč a pro PO SVČ „ROROŠ“
na akci „Vánoční dílny 2014“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 8.000 Kč.
20. RM pověřuje Mgr. Michaelu Smutnou k přijímání prohlášení o uzavření manželství
a k zastupování města při významných občanských záležitostech.
Ing. Pavel Smutný
starosta města
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Ing. Miroslav Kratochvíl
místostarosta města
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