Usnesení
z 29. schůze RM konané 21.03.2012
RM schvaluje
64. Program schůze.
65. Přidělení bytů dle seznamu žadatelů v obytném domě 28. října 939 (garsonka – byt č. 11)
panu Františku Brázdilovi a v obytném domě 28. října 940 (garsonka – byt č. 8) panu
Zdeňku Rojšlovi.
66. Zveřejnění oznámení č. 10/2012 o prodeji nemovitého majetku města.
67. Zveřejnění oznámení č. 11/2012 o směně nemovitého majetku města.
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68. Pronájem části parcely p. č. 414, zastavěné plochy o výměře 200 m , v k. ú. Nové Město
pod Smrkem, panu Adamu Vocelovi na dobu určitou 14 let (po dobu nájmu Dělnického
domu) za smluvní cenu 10.000 Kč/rok.
69. Ukončení Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě Jindřichovická 145
dohodou k poslednímu dni měsíce, ve kterém budou nebytové prostory předány Městu.
70. Přidělení dotací z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“, v celkové výši 85.850 Kč jednotlivým
žadatelům dle přiložené tabulky.
71. Příspěvek z rozpočtu města, kapitoly „Kultura“, SDH Ludvíkov na akci „Pálení vatry a
stavění máje“ ve výši 1.250 Kč a sdružení Matadeus na akci „Jarmark“ ve výši 25.000 Kč.
72. Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 01.03.2008 na nájem nebytových prostor –
lékárny uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a společností Sanovia, a. s.
Ostrava, Radvanice o změně nájemce.
73. Vydání 200 ks sběratelských karet Klubu českých turistů s motivem rozhledny na Smrku.
74. Poskytnutí finančního daru ve výši 19.500 Kč na činnost kanceláře Místní akční skupiny
Mikroregionu Frýdlantsko (MASiF) z kapitoly „Město“.
75. První část odměny řediteli PO ZŠ za administraci projektu „Nová škola 2010“, která bude
vyplacena z finančních prostředků PO ZŠ.
RM souhlasí
76. S ukončením Nájemní smlouvy č. 02/2003, mezi městem a paní Marií Černou, dohodou
k 31.12.2011.
77. S navýšením ceny za uložení stavebního odpadu na skládku na 173 Kč bez DPH za
1 přívěs za auto (cena s DPH 208 Kč).
RM rozhodla
78. V souvislosti se změnou Školského zákona nevyhlašovat konkursy na ředitele školských
PO zřízených městem.
RM neschvaluje
79. Přidělení bytu v bytovém domě Myslbekova 3 žadateli panu Emilu Tesařovi s tím, že je již
ubytován na ubytovně v Lesní ulici.
80. Žádost IV-Nakladatelství, s. r. o. o příspěvek na vydání příručky „První pomoc není věda“.
RM bere na vědomí
81. Kontrolu usnesení. Trvá úkol: 378/11/RM.
82. Navrhovanou směnu pozemků mezi městem a panem Dušanem Čengerem.
83. Navrhovanou směnu pozemků mezi městem a paní Danielou Janákovou.
RM ukládá
84. Vedoucí oddělení komunálního hospodářství dále jednat ve věci dlužného nájemného
u nebytových prostor na Mírovém náměstí 212.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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