Usnesení
z 21. schůze RM města konané 03.02.2016
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RM schvaluje program schůze s navrženým doplněním.
RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 202/16/15/RM.
RM schvaluje přidělení bytu, přidělovaného mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví
města, v domě Frýdlantská 59 (byt č. 28, garsonka) žadatelce Evě Drešerové.
RM schvaluje výši nájemného a pachtovného pozemků ve vlastnictví města s platností od
01.01.2016.
RM doporučuje navrhované výše smluvních cen pozemků pro rok 2016, které budou
předkládány ke schvalování zastupitelstvu města při prodeji, koupi a směně pozemků
z vlastnictví a do vlastnictví města.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 04/2016 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 05/2016 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 06/2016 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
RM schvaluje pronájem pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely č. 359/1
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zahrady o výměře 44 m a části parcely č. 368 zahrady o výměře 334 m manželům Milanu
a Zdeňce Prokopovým na dobu určitou 10 let.
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RM schvaluje pronájem pozemku, parcely č. 1795/5 zahrady o výměře 185 m , v k. ú. Nové
Město pod Smrkem sdružení vlastníků bytů v domě č. p. 751 na dobu určitou 10 let.
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RM schvaluje pronájem pozemku, parcely č. 37 trvalého travního porostu o výměře 1721 m ,
v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem panu Františku Grasslovi na dobu určitou 10 let.
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RM schvaluje pronájem pozemku, parcely č. 98 o výměře 627 m , v k. ú. Ludvíkov pod
Smrkem manželům Josefu a Jitce Pospíšilovým na dobu určitou 10 let.
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, č. IV-12-4012849/001 LB,
uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, zastoupenou firmou Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o.,
IČ 62743325 (oprávněný).
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. IP-12-4006120, LB, uzavřené mezi městem
Nové Město pod Smrkem (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, zastoupenou
firmou EMJ, s. r. o., IČ 27268632 (oprávněný).
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 07/2016 o nájmu majetku ve vlastnictví města –
nebytové prostory.
RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor Palackého 275 mezi městem Nové
Město pod Smrkem a Česká republika – Úřad práce České republiky, Praha.
RM schvaluje Nabídku projekčních a inženýrských prací na opravu budovy Základní školy
č. p. 694, ul. Tylova, Nové Město pod Smrkem od firmy Design 4 – projekty staveb, s. r. o.,
Liberec.
RM souhlasí s průchodem turistické hipotrasy přes pozemky města Nové Město pod
Smrkem v k. ú. Ludvíkov 706515, parcelní číslo 863; Nové Město pod Smrkem v k. ú.
Hajniště 706507, parcelní čísla 230, 188, 51, 49/1, 58/2, 47, 49/1, 96, 489, 491, 521, 514 a
520 a Dolní Řasnice v k. ú. Dolní Řasnice 630128, parcelní číslo 1777/11 (asfaltová cesta
směrem k vojenské bráně).
RM schvaluje použití znaku města Nové Město pod Smrkem panem Petrem Houzarem do
obrazové přílohy vědecké publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“, která bude
vydána v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny v Brně.
RM neschvaluje návrh smlouvy pana Malcovského o úklidu a údržbě rozhledny a prostor
okolo. Úklid a údržbu zajišťují zaměstnanci města.
RM neschvaluje žádost Lenky a Ali Dabbah o pronájmu rekreačních prostor koupaliště
především z důvodu připravovaného rozvoje areálu.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu a zajištění servisu multifunkčního přístroje
Develop Ineo+ 224e mezi KASRO, spol. s r. o., Praha a Základní škola Nové Město pod
Smrkem, příspěvková organizace, Nové Město pod Smrkem
RM ukládá tajemníkovi prověřit stav podnětu k odstranění staveb pana Malcovského
v Ludvíkově pod Smrkem na pozemcích určených k plnění funkce lesa.
RM schvaluje nominaci Ing. Pavla Smutného do celostátní soutěže „Manažer roku“
předsedou sdružení tajemníků Ing. Jaromírem Zajíčkem.

Ing. Pavel Smutný
starosta města
RM 21

Ing. Miroslav Kratochvíl
místostarosta města
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