Usnesení
z 26. schůze RM města konané 18.05.2016
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RM schvaluje program schůze.
RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 61/24/16/RM.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 14/2016 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 15/2016 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města.
RM schvaluje pronájem pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem; části parcely č. 261 orná
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půda o výměře 90 m a části parcely č. 262 trvalého travního porostu o výměře 840 m paní
Mileně Hlouškové na dobu určitou 10 let.
RM schvaluje ukončení vymáhání pohledávek za dlužné nájemné z pronájmů pozemků v letech
2007 – 2012 dle seznamu, který byl součástí podkladů pro jednání RM, v celkové výši 4 271 Kč,
a jejich převedení na podrozvahový účet.
RM neschvaluje zveřejnění oznámení č. 13/2016 o nájmu majetku obce, nebytové prostory
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Jindřichovická 145 místnost o výměře 21,90 m , část společné chodby 5 m .
RM schvaluje ponechání příjmů z prodeje publikace Farní kronika (1607–1916) ve výši
80x250 Kč (20.000 Kč) pro účely Okrašlovacího spolku, z. s., Nové Město pod Smrkem
k realizaci publikace o G. Menzelovi, publikaci o historii a současnosti místních hřbitovů apod.
RM souhlasí s investicí PO SRC nad 40.000 Kč na pořízení elektronické pokladny pro
Infocentrum a její financování leasingem z rozpočtu organizace.
RM souhlasí s provedením investice nad 40.000 Kč v PO MŠ – provedení úprav v prostorách
MŠ vybudováním koupelny se sociálním zařízením ve třídě Berušek (5 WC, 5 umyvadel,
sprchový kout v prostorách současné ŠD).
RM schvaluje ceny energií v dodatcích ke Smlouvám na odběr elektrické energie od BOHEMIA
ENERGY entity, s. r. o., Praha na rok 2017 pro odběrná místa města a doporučuje
příspěvkovým organizacím uzavřít dodatky dle předložené nabídky také.
RM schvaluje zapůjčení útulny rozhledny na Smrku Klubu Českých turistů Nové Město pod
Smrkem na dny 3. – 4. června 2016 (pátek 3. června od 15 h a v sobotu 4. června do 18 h)
k zajištění turistické akce 43. ročníku Výstupu na Smrk s tím, že bude týden před akcí útulna
o tomto omezení označena písemnou informací.

Ing. Pavel Smutný
starosta města
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Ing. Miroslav Kratochvíl
místostarosta města
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