Usnesení
z 10. schůze RM konané 13.04.2011
RM schvaluje
125. Program schůze s navrženým doplněním.
126. Přidělení bytu č. 38 v obytném domě Frýdlantská 59 žadateli Karlu Filipovi.
127. Přidělení bytu č. 24 v obytném domě Frýdlantská 59 žadatelce Michaele Behanové.
128. Přidělení bytu v obytném domě Jindřichovická 465 panu Jiřímu Gorolovi a paní Nikole
Olachové.
2
129. Pronájem parcely p. č. 182, zastavěná plocha o výměře 81 m žadateli Wolfgangu
Kasperovi.
2
130. Pronájem části parcely p. č. 540/1, zahrada o výměře 97 m a části parcely p. č. 541/1,
2
ostatní plocha o výměře 17 m žadateli Juraji Ďuďovi.
2
131. Pronájem části parcely p. č. 111/1, zahrada o výměře 172 m žadatelce Miluši
Podrazilové.
2
132. Pronájem části parcely p. č. 111/1, zahrada o výměře 182 m žadateli Miloslavu Volkovi.
2
133. Pronájem části parcely p. č. 111/1, zahrada o výměře 171 m žadateli Františku
Chaloupkovi.
2
134. Pronájem parcely p. č. 2047, orná půda o výměře 1 349 m , parcely p. č. 2050, ostatní
2
2
plocha o výměře 2 095 m , části parcely p. č. 2055, ostatní plocha o výměře 6 500 m ,
2
parcely p. č. 2075 – travní porost o výměře 692 m , parcely p. č. 2076 – ostatní plocha
2
2
o výměře 3 430 m o celkové rozloze parcel – 14 066 m žadateli o. p. s. Singltrek pod
Smrkem za nájemné ve výši 12.000 Kč/rok.
135. Zveřejnění Oznámení č. 08/2011 o nájmu majetku obce.
136. Zveřejnění Oznámení č. 09/2011 o prodeji majetku obce.
137. Vítěze výběrového řízení na zjednodušené podlimitní řízení na plnění veřejné zakázky
„Oprava propustků a potoka po živelní pohromě v 08/2010, Nové Město pod Smrkem“,
firmu S a M silnice, a. s. Česká Lípa.
138. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Mateřské centrum Korálek na akci „Tvořivá dílna“
ve výši 40 % skutečných nákladů, max. 5.000 Kč.
139. Přidělení dotace z rozpočtu města pro PO SVČ „ROROŠ“ na akci „Včelařský tábor
Nasavrky“ ve výši 40 % skutečných nákladů, max. 3.000 Kč.
140. Přidělení dotace z rozpočtu města pro sdružení MATADEUS na akci „2. Šermířský ples“
ve výši 40 % skutečných nákladů, max. 4.800 Kč.
141. Příspěvky z kapitoly „Kultura“ na akci FRYYFEST ve výši 150.000 Kč, na vydání
Almanachu k 50. výročí založení ZO ČS včelařů v Novém Městě pod Smrkem ve výši
10.000 Kč a na vydání brožury Společností pro obnovu a rozvoj Nového Města pod
Smrkem „Osud krajiny v křížích a božích mukách“ ve výši 10.000 Kč.
RM souhlasí
142. S čerpáním finančních prostředků z investičního fondu PO ZUŠ ve výši 42.000 Kč.
RM neschvaluje
143. Výměnu místnosti v obytném domě Myslbekova 3 žadatelce Zdeňce Repiské.
144. Zveřejnění Oznámení č. 10/2011 o směně majetku obce.
RM bere na vědomí
145. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 76/11/RM, 77/11/RM, 123/11/RM.
146. Návrh OZV č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
s navrženými změnami.
RM pověřuje
147. Starostu doplnit žádost o dotaci na zateplení bytového domu Vaňkova 1051, 1052
s tím, že žádosti o dotaci na zateplení domů Revoluční 29, 30 a Ludvíkovská 34, 35 se
nebude obnovovat.
148. Starostu k uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení, firmou S a M silnice a mosty,
a. s. Česká Lípa v rozsahu: zatrubnění potoka (u Zemánků) a opravu propustku
(u vodárny) v Ludvíkově pod Smrkem.
149. Starostu připravit program zasedání ZM č. 4, které se bude konat dne 04.05.2011.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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