Usnesení
z 38. schůze RM konané 31.10.2012
RM schvaluje
249. Program schůze s navrženým doplněním.
250. Přidělení bytu přidělovaný mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města – Vaňkova 226
(byt č. 4) Miroslavu Kučerovi.
251. Přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města paní Věře Fischerové
(Revoluční 30/6).
252. Přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města paní Stanislavě Staňkové
(28. října 940/8).
253. Zveřejnění oznámení č. 36/2012 o prodeji nemovitého majetku města.
254. Zveřejnění oznámení č. 37/2012 o nájmu nemovitého majetku města.
2
255. Pronájem části parcely p. č. 962, zahrady o výměře 830 m , v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, manželům Petru a Renatě Likavcovým, na dobu určitou 10 let.
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256. Pronájem parcely p. č. 589/2, zastavěné plochy o výměře 85 m , v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, paní Daně Horynové, na dobu určitou 10 let.
257. Doplnění Ceníku v položce Pronájem bazénu a sauny pro uzavřenou společnost po 21:00
hodině za cenu 800 Kč/hod.
258. Bezúplatný převod vyřazeného PC pro Singltrek pod Smrkem, o. p. s.
259. 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 bere na vědomí
260. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 134/12/RM, 245/12/RM, 247/12/RM, 248/12/RM.
261. Informace o prodeji a nájmu nemovitého majetku ve vlastnictví města v k. ú. Hajniště pod
Smrkem.
262. Nově zavedená Pravidla pronájmu bazénu a sauny pro uzavřenou společnost.
263. Informace o proběhlé schůzce paní místostarostky a zástupců organizace Zvíře v tísni, o. s.
a souhlasí s navrženými opatřeními.
264. Inspekční zprávu České školní inspekce čj. ČŠIL-755/12-L z provedené inspekce u PO MŠ.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

RM 38

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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