Usnesení
z 9. schůze RM konané 30.03.2011
RM schvaluje
112. Program schůze s navrženým doplněním.
113. Přidělení bytu č. 3 (1+1) v ulici Vaňkova 225
žadatelům Miroslavu a Halyně
Novákovým.
114. Příspěvek z rozpočtu města, kapitoly „Kultura“ na akci „Oslavy 100. výročí
Evangelického kostela“ žadateli Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve
výši 10.000 Kč.
115. Žádosti o dotace z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“, ve výších dle tabulky.
116. Soustavu závazných ukazatelů pro PO zřízené městem k rozpočtům na rok 2011 s tím,
že nevyčerpané finanční prostředky za energie a mzdy budou vráceny na účet
zřizovatele.
117. Příspěvek na činnost z rozpočtu města, z kapitoly „Komunitní centrum“, pro o. p. s.
Maják ve výši 50.000 Kč a pro o. s. Školička ve výši 30.000 Kč.
118. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002464/VB2 mezi městem Nové Město
pod Smrkem (povinný) a společností ČEZ Distribuce, a. s. zastoupenou firmou EMJ, s.
r. o. Frýdlant (oprávněný).
119. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OLP/584/2011 uzavřenou
mezi Libereckým krajem (budoucí povinný), městem Nové Město pod Smrkem (budoucí
oprávněný) a manželi Martinem Víchem Vlasákem a Adélou Víchovou (investor).
120. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě platné od 01.01.2010 uzavřené mezi městem Nové
Město pod Smrkem a Střediskem volného času „ROROŠ“, Nové Město pod Smrkem,
příspěvková organizace na pronájem nebytových prostor Jindřichovická 316 –
víceúčelový kulturní sál s platností od 01.01.2011.
121. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Jindřichovická 145 mezi městem
Nové Město pod Smrkem a Petrem Šimrem, Jablonec nad Nisou.
RM bere na vědomí
122. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 76/11/RM, 77/11/RM.
RM ukládá
123. Vedoucí oddělení bytové správy uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu v obytném
domě Jindřichovická 465 s manželi Stříbrnými na dobu určitou, pouze do 30. září 2011.
124. Vedoucí finančního odboru připravit návrh nové OZV o místním poplatku z užívání
veřejného prostranství.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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