Usnesení
z 28. schůze RM města konané 15.06.2016
125. RM schvaluje program schůze.
126. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvají úkoly: 61/23/16/RM, 119/27/16/RM,
120/27/16/RM, 124/27/16/RM.
127. RM schvaluje zveřejnění Seznamu žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví města s platností
od 01.07.2016 do 31.12.2016 k připomínkování.
128. RM schvaluje přidělení bytů dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města, Ludvíkovská
34/2 (garsonka) žadateli Miroslavu Eichlerovi, Ludvíkovská 35/2 (garsonka) žadateli
Jakubovi Horynovi a Mánesova 927/6 (1+1) žadatelce Boženě Bakešové.
129. RM neschvaluje žádost o přidělení bytu v bytovém domě Jindřichovická 465 (byt č. 3)
žadateli panu Tomáši Gorolovi.
130. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 16/2016 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města.
131. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 17/2016 o směně nemovitých věcí.
132. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely č. 226/2
2
zahrady o výměře 350 m panu Jiřímu Kavůrovi po dobu nájmu bytu v domě č. p. 417.
133. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 962 zahrady
2
o výměře 1 697 m , manželům Petru a Renatě Likavcovým na dobu určitou 10 let.
134. RM doporučuje odložit prodej domu č. p. 270 do doby, než budou vyhodnoceny možnosti
získání dotace z výzvy č. 35 IROP.
135. RM doporučuje předložit záměr prodeje části parcely č. 1748 orné půdy o výměře cca
2
2
157 m , části parcely č. 1775/2 ostatní plochy o výměře cca 100 m , parcely č. 1775/3
2
zahrady o výměře 135 m k rozhodnutí zastupitelstvu města.
136. RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Jindřichovická 145
uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a ADVAITA, z. ú., Liberec.
137. 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.
138. RM souhlasí s navýšením kapacity organizace Mateřská škola Nové Město pod Smrkem,
okres Liberec, příspěvková organizace, na 118 dětí.
139. RM schvaluje program a termín zasedání ZM č. 11, které se bude konat dne 29.06.2016
s tím, že RM pověřuje starostu doplněním dalších bodů programu, pokud to bude nutné.
140. RM ukládá tajemníkovi zajistit, aby odbor výstavby a životního prostředí vyzval majitele
pozemků parcel č. 907/2 a 935/1 k jejich posekání a úklidu.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

RM 28

Ing. Miroslav Kratochvíl
místostarosta města
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