Usnesení
z 22. schůze RM konané 07.12.2011
RM schvaluje
334. Program schůze s navrženým doplněním.
335. Přidělení bytu 3+1 v obytném domě Mánesova 926 (byt č. 2) paní Zuzaně Wondrákové.
336. Přidělení bytu 2+1 v obytném domě 28. října 941 (byt č. 17) paní Veronice Oulehlové.
337. Dne 07.12.2011 předložený Inventarizační zápis hlavní inventarizační komise a Souhrnný
inventarizační zápis za rok 2011.
338. Převedení akcí z účtu 042 na účet 518 dle předloženého seznamu mimo akcí
Rekonstrukce areálu u Sokolovny a Zateplení Mateřské školy.
339. Zveřejnění oznámení č. 37/2011 o prodeji nemovitého majetku města s vyjmutím parcel
p. č. 393 a 387.
340. Zveřejnění oznámení č. 38/2011 o nájmu nemovitého majetku města.
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341. Pronájem části parcely p. č. 326, ostatní plochy o výměře 84 m v k. ú. Hajniště pod
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Smrkem a části p. č. 936 trvalého travního porostu o výměře 350 m v k. ú. Jindřichovice
pod Smrkem, panu Janu Honcovi na dobu určitou 10 let.
342. Oznámení č. 39/2011 o prodeji nemovitého majetku města v areálu bývalých kasáren
(budovy a pozemky) v k. ú. Hajniště pod Smrkem.
343. Výše odměn ředitelům PO ZŠ, PO MŠ a PO ZUŠ, které budou vyplaceny
z rozpočtovaných mzdových prostředků příslušné organizace.
344. Výši odměny řediteli PO ZŠ, která bude vyplacena z finančních prostředků získaných
z programu inkluzivního vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním
znevýhodněním.
345. Výši odměny pro jednatele Teplárenské Novoměstské, s. r. o.
346. Program zasedání ZM č. 8, které se bude konat dne 14.12.2011.
347. U odběrných míst města změnit dodavatele el. energie z ČEZ na BOHEMIA ENERGY
entity, s. r. o.
348. Smlouvu mezi Telefónica Czech Republic, a. s. a městem Nové Město pod Smrkem
o stavbě „DIZP N2 LB Ludvíkov p/S 40,KR“ nad parcelami p. č. 242 a 243 v k. ú.
Ludvíkov pod Smrkem.
349. Přijetí finančního daru pro PO ZUŠ od pana Pavla Hübschera ve výši 1 000 Kč.
350. PO MŠ investici ve výši 130 000 Kč na zakoupení elektrické sklopné pánve z prostředků
MŠ.
RM doporučuje
351. Ředitelům PO změnit dodavatele el. energie z ČEZ na BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o.
v souladu s podmínkami dohodnutými městem.
RM projednala
352. Žádost o připojení k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“ s tím, že se k akci nepřipojí.
RM bere na vědomí
353. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 297/11/RM a 316/11/RM.
354. Zveřejnění Seznamu žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností
od 01.01.2012 do 01.07.2012.
355. Návrh na účetní odpis pohledávek bytové správy za nájemné a služby.
RM neschvaluje
356. Zveřejnění parcel p. č. 393 a 387 k prodeji.
RM ukládá
357. Vedoucí FO požádat o přípravu smlouvy o úvěru na financování Dostavby kanalizace
Komerční banku, a. s. a Českou spořitelnu, a. s.
358. OVŽP prověřit Sběrnu surovin v Hajništi č. p. 32.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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