Usnesení
z 37. schůze RM města konané 18. 1. 2017
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RM schvaluje program schůze.
RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 252/36/16/RM.
RM schvaluje Seznam žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 1. 1. 2017
do 30. 6. 2017.
RM schvaluje výši nájemného a pachtovného pozemků ve vlastnictví města s platností
od 1. 1. 2017.
RM doporučuje ZM smluvní ceny pozemků pro rok 2017, které budou předkládány ke
schvalování zastupitelstvu města při prodeji, koupi a směně pozemků z vlastnictví a do
vlastnictví města.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcely č. 889 s navrženými podmínkami.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 01/2017 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města.
RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 10/2013, mezi městem Nové Město pod
Smrkem a nájemcem paní Šárkou Andrijčukovou dohodou k 31. 12. 2016.
RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 09/2011, mezi městem Nové Město pod
Smrkem a nájemcem panem Wolfgangem Kasperem dohodou k 31.12.2016.
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č. j.
OLP/39/2017, uzavřené mezi Libereckým krajem (povinný), městem Nové Město pod
Smrkem (oprávněný) a manželi Bedrníkovými (investory).
RM neschvaluje požadavek pana Soukala o prodej nebo nájem pozemku parcely č. 58
z důvodu ztížení zimní údržby a vzhledem k tomu, že stejná situace je na mnoha místních
komunikacích města.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 02/2017 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města.
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/98/2017, uzavřené
mezi Libereckým krajem (povinný) a městem Nové Město pod Smrkem (oprávněný).
RM schvaluje vítězem výběrového řízení o výběru dodavatele v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Přestavba objektu v Palackého ul. čp. 284 Nové
Město pod Smrkem" firmu KVAPRO spol. s r. o., Nové Město pod Smrkem.
RM neschvaluje vyplacení mimořádné, individuální odměny ředitelce PO SVČ „ROROŠ“ ve
výši dle žádosti za činnost nad rámec povinností při organizaci dotované akce „Medové
snídaně pro MŠ a 1. st. ZŠ“.
RM nedoporučuje ZM odkoupení investice do restaurace v Dělnickém domě od pana
Martina Šetiny do té doby, než bude vyřešen odprodej nebo pronájem inventáře mezi
nájemcem a podnájemcem.

Ing. Pavel Smutný
starosta města
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Stránka 1 z 1

16. 01. 2017

