Usnesení
z 66. schůze RM města konané 18. 7. 2018
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RM schvaluje program schůze s navrženým doplněním.
RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 121/65/18/RM
RM schvaluje přidělení bytu přidělovaných mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví
města Frýdlantská 59 (byt č. 32) žadatelce Romaně Karalové.
RM schvaluje přidělení bytu přidělovaných mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví
města Vaňkova 226 (byt č. 12) žadatelce Lence Chalupníčkové.
RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Švermova 301 (byt č. 4)
žadatelce Ludmile Harciníkové.
RM schvaluje Seznam žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 1. 7.
2018 do 31. 12. 2018.
RM ukládá vedoucí oddělení bytové správy prověřit možnosti instalace veřejného
osvětlení u zahrádek v lokalitě u nádraží.
RM schvaluje prominutí nesplacené části úroků panu Peterovi Jágerovi v souvislosti
s exekučním řízením čj.73EXE 5936/2014-11a ukládá tajemníkovi provést příslušné
kroky.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově Palackého
275, bývalých kanceláří městského úřadu v I. patře.
RM schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Nové Město pod Smrkem a ARR,
spol. s r. o., Liberec na služby související s projektem „Humanizace objektu č. p. 270,
Nové
Město
pod
Smrkem“,
registrační
číslo
projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003059, dotovaného z prostředků Integrovaného
regionálního operačního programu s tím, že plnění plynoucí ze smlouvy bude do výše
50 %.
RM souhlasí s údržbou a opravami v budově ZŠ Tylova přesahující 40.000 Kč –
rekonstrukce chlapeckých toalet, nový kabinet, rekonstrukce stávající ředitelny a nová
ředitelna.
RM schvaluje nabídku na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci
soustavy centrálního zásobování teplem v Novém Městě pod Smrkem společnosti
INNOGY ENERGO, s. r. o., Praha.
RM ukládá starostovi, druhém jednateli, prověřit možnost financování projektové
dokumentace pro rekonstrukci soustavy centrálního zásobování teplem v Novém
Městě pod Smrkem z prostředků zdaněného nerozděleného zisku Teplárenské
novoměstské, s. r. o.
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