Usnesení
z 64. schůze RM města konané 6. 6. 2018
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RM schvaluje program schůze s navrženým doplněním.
RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 86/63/18/RM
RM schvaluje zveřejnění Seznamu žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví města s platností
od 1. 7.2018 do 31. 12. 2018 k připomínkování.
RM schvaluje prodloužení pracovní smlouvy sociální pracovnici na dobu od 1. 7. 2018 do
30. 6. 2019.
RM schvaluje Pravidla pro poskytnutí nájmu bytu v DPS, Švermova 301, Nové Město pod
Smrkem s účinností od 1. 6. 2018.
RM schvaluje přidělení dotací z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“, Středisku volného času
„ROROŠ“ v procentních výších ze skutečných nákladů a v maximálních hodnotách dotace
dle přiložené tabulky k účelům uvedeným v žádostech.
RM schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města kapitoly „Sociální služby“ pro Domov Srdce
v dlaních ve výši 1.000 Kč na poskytování sociální služby domova pro seniory a domova se
zvláštním režimem.
RM schvaluje přidělení individuální dotace z rozpočtu města kapitoly „Město“ pro Linku
bezpečí ve výši 3.000 Kč na provoz dětské krizové linky.
RM byla seznámena s informací ředitelky PO MŠ o výsledku zápisu dětí k předškolnímu
vzdělávání.
RM schvaluje změny rozpočtů příspěvkových organizací: PO ZŠ, PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ
„ROROŠ“ a PO SRC předložené k 31. 5. 2018 dle předložených příloh č. 1,6 Směrnice
„Přehled nákladů a výnosů organizace“.
RM se zabývala příčinami záporného hospodářského výsledku PO ZŠ, kdy bylo dostatečně
vysvětleno, jak k pochybení došlo, jednalo se o jednorázovou chybu při vykazování
podpůrných opatření asistentů pedagoga, souhlasí s navrženými opatřeními ředitelky PO ZŠ
a vzhledem k tomu, že došlo k neúmyslné chybě, z toho nevyvozuje žádné důsledky.
RM ukládá starostovi pozvat provozovatele Restaurace Dělňák pana Kamila Rodáka na
jednání RM.
RM schvaluje výpověď Nájemní smlouvy uzavřené s provozovatelem Kamilem Rodákem na
nebytové prostory restaurace v Dělnickém domě k 1. 7. 2018 za podmínky, že k tomuto dni
nebude uhrazena ½ současné dlužné částky.
RM souhlasí s užíváním budovy na adrese Smetanova 818, Nové Město pod Smrkem,
463 65 jako místa vzdělávání (učebna dílen, cvičná školní kuchyňka a učebna pracovních
činností).
RM schvaluje finanční dar pro Elišku Neumannovou zastoupenou paní Žanetou
Neumannovou ve výši 20.000 Kč jako příspěvek na zakoupení polohovacího rehabilitačního
stolu.

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