Usnesení
z 32. schůze RM konané 30.05.2012
RM schvaluje
120.
Program schůze.
121.
Žádosti o dotace z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“, pro SDH Nové Město pod
Smrkem, NZDM Voraz a Horolezecký klub v celkové výši 39.400 Kč, dle přiložené
tabulky.
122.
Příspěvek pro SDH Nové Město pod Smrkem z rozpočtu města, kapitoly „Kultura“ na
akci „Dětský den“ ve výši 5.600 Kč a na akci „Pálení čarodějnic“ ve výši 9.000 Kč.
123.
Zveřejnění oznámení č. 19/2012 o prodeji nemovitého majetku města s tím, že
z oznámení byla vyjmuta p. p. č. 2113 a 2117/2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem a
doplněna p. p. č. 536/1 v k. ú. Hajniště.
124.
Zveřejnění oznámení č. 21/2012 o prodeji nemovitého majetku města.
125.
Zveřejnění oznámení č. 20/2012 o nájmu nemovitého majetku města s tím, že do
oznámení byla doplněna část p. p. č. 585 a p. p. č. 577/1 v k. ú. Nové Město pod
Smrkem.
126.
Umístění chemického WC u parkoviště u kyselky do konce října 2012 s tím, že pan
Novotný Lukáš uhradí ½ nákladů a druhá polovina bude hrazena z rozpočtu města,
kapitoly „Město“.
127.
Odměnu kronikáři města Mgr. Molákovi za činnost nad rámec povinností při organizaci
akce „Novoměstské maličkosti“ ve výši 6.000 Kč.
128.
Výši odměny ředitelce PO MŠ, která bude vyplacena z finančních prostředků
získaných z Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzivní
vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním za rok 2012.
129.
Výši odměny řediteli PO ZŠ, která bude vyplacena z finančních prostředků získaných
z Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí
a žáků se sociokulturním znevýhodněním za rok 2012.
RM neschvaluje
130.
RM souhlasí
131.
132.

Poskytnutí finančního příspěvku na zveřejnění reklamy města v knize „Putování
s vílou Izerínou po Jizerských horách“.
Se záměrem realizace akce „Optická síť "FDLnet“ Nové Město pod Smrkem“ za
podmínek stanovených Teplárenskou novoměstskou, s. r. o. (teplovod) a NMPS
Bytová správa (veřejné osvětlení) uvedených v zápise.
S poskytnutím kartografických dat pro účely soutisku lesnické situace majetku města
Nové Město pod Smrkem na mapách Lesů České republiky, s. p., u LHC Frýdlant, za
podmínky, že budou poskytnuta data Lesů České republiky, s. p. ke stejnému účelu
městu Nové Město pod Smrkem.

RM bere na vědomí
133.
Žádost Senior klubu o pronájem nebytových prostor.
RM ukládá
134.

Místostarostce zpracovat finanční rozvahu na opravu zadní místnosti v přízemí
budovy knihovny a navrhnout zařazení do rozpočtu města.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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