Usnesení
z 1. schůze RM konané 24.11.2010
RM schvaluje
1. Program schůze.
2. Zrušení pracovního místa topenář – údržbář z úsporných důvodů, k 31.12.2010.
3. Zveřejnění oznámení č. 27/2010 o nájmu majetku obce.
4. Zveřejnění oznámení č. 28/2010 o prodeji nemovitého majetku obce.
5. Užívání nebytových prostor bývalého Domu mládeže v Ludvíkově pod Smrkem Sborem
dobrovolných hasičů Ludvíkov pod Smrkem pro jím organizované činnosti a potřeby.
6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4008742/VB2
uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a společností ČEZ DISTRIBUCE, a. s.
Děčín zastoupená firmou EMJ s. r. o. Frýdlant.
7. Přijetí finančního daru od firmy Knorr-Bremse ČR, s. r. o. Stráž nad Nisou pro PO ZŠ ve
výši 25.000 Kč a přijetí finančního daru od firmy Knorr-Bremse ČR, s. r. o. Stráž nad
Nisou pro PO MŠ ve výši 15.000 Kč.
8. Aby finanční prostředky, které byly rozpočtovány pro Jizerskou o. p. s., byly použity pro
Singltrek s. r. o.
RM neschvaluje
9. Přidělení místností v obytném domě Myslbekova 3 žadatelce Pavlíně Pomezné, Danielu
Gorolovi a Dorotě Ďuďové.
RM doporučuje
10. ZM ke schválení návrh Rozpočtového provizoria pro rok 2010.
RM projednala
11. Volný den ředitele PO ZŠ a PO ZUŠ na den 19.11.2010.
RM pověřuje
12. Mgr. Michaelu Smutnou k přijímání prohlášení o uzavření manželství a k zastupování
města při významných občanských záležitostech.
RM bere na vědomí
13. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 165/10/RM, 189/10/RM, 235/10/RM.
14. Dopis nájemníků panelových domu Vaňkova 922, 923 a 924, které jsou ve vlastnictví
firmy CPI BYTY, a. s. s tím, že
• je možné žádat o přidělení bytu města dle pořadníku.
• Cena tepla se odvíjí od ceny plynu, kterou nemůže Rada města efektivně ovlivnit, ale
Teplárenská Novoměstská sjednala nového dodavatele plynu a díky tomu by nemělo dojít
k nepřiměřenému zdražení tepla. Jeho cena je navíc regulována Státním energetickým
regulačním úřadem.
• Vodné na Frýdlantsku je v celorepublikovém srovnání velmi nízké. Vysoká je cena
stočného, avšak ne vyšší než v sousedních regionech. Bohužel díky nedávným povodním
byla kanalizační síť na Frýdlantsku značně zdevastována a na její opravy byly a budou
vynaloženy velké sumy. Dá se předpokládat, že se to bohužel nutně projeví i v ceně
stočného.
15. Zápis z jednání ŠR ze dne 07.10.2010.
RM ukládá
16. Tajemníkovi provést organizační změnu zrušením pracovního místa topenář – údržbář na
odboru správy majetku, oddělení bytové správy.
17. Starostovi zařadit bod „Pronájem restaurace v Dělnickém domě“ na následnou schůzi
RM.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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