Usnesení
z 20. schůze RM konané 09.11.2011
RM schvaluje
299. Program schůze.
300. Přidělení bytu č. 15 (2+1) v obytném domě 28. října 940 manželům Libuši
a Stanislavu Koulovým.
301. Zveřejnění oznámení č. 35/2011 o prodeji nemovitého majetku města s tím, že
z návrhu bude vyjmuta parcela p. č. 242.
2
302. Pronájem parcely p. č. 1982/8, ostatní plochy o výměře 121 m , paní Petře Supové
na dobu určitou 10 let.
303. Ukončení nájemní smlouvy č. N 08/2010 dohodou k 31.12.2011 s nájemcem paní
Marcelou Pacovskou.
304. Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě platné od 01.11.2004 uzavřené mezi městem Nové
Město pod Smrkem a firmou STV GROUP, a. s., Praha.
305. Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem, zastoupeným starostou
města Ing. Pavlem Smutným a Policií České republiky, Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje, Obvodní oddělení Nové Město pod Smrkem zastoupené
npor. Bc. Alešem Cermanem.
306. Provozní řád Domu s pečovatelskou službou Nové Město pod Smrkem.
307. Provedení výběru zhotovitele na zakázky "Oprava propustku "U Malých" po povodni
08/2010, Nové Město pod Smrkem" a "Oprava kamenného mostu po povodni
v 08/2010 – Ludvíkov pod Smrkem" formou poptávky jako plnění Smlouvy o dílo
č. 15/2011 s firmou Ing. Vlastimil Houska – Inženýrská Stavební agentura.
308. Přidělení dotace pro Mateřské centrum MAMIKLUB Nové Město pod Smrkem na
akci „Vánoční dílny 2011 a velikonoční dílny 2012“ ve výši 30 %, max. 8.500 Kč.
309. Bezúplatné užívání prostor kanceláří sociálního odboru MěÚ pro Úřad práce
v Liberci na období od 01.01.2012 do 31.03.2012.
RM vyhlašuje
310. Výběrové řízení na zhotovitele zakázky
vodoteče a propustku po povodni 08/2010".

"Oprava

komunikací,

zatrubnění

RM neschvaluje
311. Přidělení místnosti v obytném domě Myslbekova 3 žadatelce paní Pavle
Panchartkové.
312. Návrh nájemní smlouvy firmy RETAP spol. s r. o. na pronájem nebytových prostor
a pozemků v areálu bývalých kasáren v Hajništi. RM trvá na úplném vyklizení
a předání nebytových prostor a pozemků v areálu bývalých kasáren v Hajništi do
31.12.2011.
313. Příspěvek na akci „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec 2011“.
RM bere na vědomí
314. Kontrolu usnesení. Trvá úkol: část 297/11/RM.
315. Žádost o prodej nemovitého majetku města v k. ú. Hajniště pod Smrkem pro
potřeby kynologického sdružení.
RM ukládá

316. Vedoucímu správnímu odboru zajistit odhad ceny nemovitého majetku Žižkova
306.
317. Vedoucí oddělení komunálního hospodářství a investičnímu technikovi
zdokumentovat současný stav objektů a pozemků v areálu bývalých kasáren
v Hajništi.
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318. Starostovi jednat s ředitelkou Jizerské o. p. s. o snížení výše příspěvku na údržbu
lyžařské běžecké magistrály pro zimní sezonu 2011–2012 z důvodu neprůjezdnosti
Libverdského mostu.
319. Investičnímu technikovi porovnat rozměry garáže v projektové studii s rozměry
garáží v okálech a v ulici Žižkova.
320. Ukládá vedoucímu správnímu odboru zajistit odhad tržní ceny pozemků
a objektů na parcelách p. č. 488/1, 488/7 a p. č. 488/27 v k. ú. Hajniště pod Smrkem

Ing. Pavel Smutný v. r.
starosta města

Jaromír Pelant v. r.
radní města
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