Usnesení
z 25. schůze RM města konané 20.04.2016
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RM schvaluje program schůze s navrženým doplněním.
RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 61/24/16/RM.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 11/2016 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 12/2016 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města.
RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 02/2012 a smlouvy č. N 17/2013, mezi městem
Nové Město pod Smrkem a nájemcem Zdenkou Novákovou dohodou k 30.04.2016.
RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 07/2014, mezi městem Nové Město pod
Smrkem a nájemcem Olinou Řehákovou dohodou k 30.04.2016.
RM souhlasí s žádostí o převod pozemku parcely č. 256 v k. ú. Nové Město pod Smrkem
z vlastnictví Římskokatolické farnosti do vlastnictví města.
RM souhlasí s odstraněním staveb v k. ú. Hajniště pod Smrkem, budovy bez čp/če na parcele
č. 302, bývalé stavby váhy a přístřešku, a budovy bez čp/če na parcele č. 491, bývalé stavby
autobusové zastávky u kasáren.
RM schvaluje program a termín zasedání ZM č. 10, které se bude konat dne 04.05.2016.
RM pověřuje starostu aktivací systému RWE na postupný nákup plynu pro odběrná místa města
a příspěvkových organizací.
RM schvaluje realizaci záměru nočního osvětlení kostela sv. Kateřiny.
RM ukládá vedoucímu správnímu odboru doplnit žádost o převod pozemků z vlastnictví
Římskokatolické farnosti do vlastnictví města u kostela sv. Kateřiny o informaci o záměru města
realizovat noční osvětlení kostela sv. Kateřiny.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování detailní architektonické studie „Úprava Mírového
náměstí v Novém Městě pod Smrkem“ mezi městem Nové Město pod Smrkem a City Upgrade,
s. r. o., Dukovany.
RM schvaluje zadání provedení zemních prací na akci „Parkovací plocha pro karavany v kempu
na koupališti“ firmě KVAPRO spol. s r. o., Nové Město pod Smrkem“.
RM schvaluje jako vítěze výběrového řízení v rámci zakázky malého rozsahu „Oprava Revoluční
ulice – Nové Město pod Smrkem “ firmu STRABAG, a. s., Praha.
RM schvaluje individuální dotaci z rozpočtu města, kapitoly „AFK“, pro AFK Nové Město pod
Smrkem, z. s. na údržbu sportovního areálu a činnost fotbalového klubu ve výši 48.000 Kč.
RM souhlasí s použitím znaku města na informačních panelech, umístěných na hornických
cestách.

Ing. Pavel Smutný
starosta města
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místostarosta města
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