Usnesení
ze 49. schůze RM města konané 12.06.2013

RM schvaluje
148. Program schůze.
149. Přidělení bytu přidělovaný mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města – Frýdlantská
59 (byt č. 30) žadatelce paní Danutě Mikulcové.
150. Zveřejnění oznámení č. 16/2013 o prodeji nemovitého majetku města.
151. Zveřejnění oznámení č. 17/2013 o nájmu nemovitého majetku města.
2
152. Pronájem části parcely p. č. 237/1, zahrada o výměře 300 m , v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, manželům Bc. Filipu Klozovi a Janě Klozové, na dobu určitou 10 let.
2
153. Pronájem parcel, části parcely p. č. 1748, orná půda o výměře 145 m a parcely p. č. 1775/3,
2
zahrada o výměře 135 m , v k. ú. Nové Město pod Smrkem, panu Davidu Kmeťovi, na dobu
určitou 10 let s možností výpovědi bez udání důvodu, s výpovědní lhůtou dva měsíce.
2
154. Pronájem parcely p. č. 393, zahrada o výměře 263 m , v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
paní Nele Balážové, na dobu určitou 10 let.
2
155. Pronájem části parcely p. č. 962, zahrada o výměře 340 m , v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, manželům Petru a Renatě Likavcovým, na dobu určitou 10 let.
2
156. Pronájem parcely p. č. 399, orná půda o výměře 20 037 m , v k. ú. Hajniště pod Smrkem,
Statku pod Smrkem, s. r. o., IČ 28750616, na dobu určitou 10 let.
157. Výše odměn ředitelům PO ZŠ, PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC, které budou
vyplaceny z rozpočtovaných mzdových prostředků příslušné organizace.
158. Platový výměr ředitelce PO ZŠ.
159. Výši osobního příplatku řediteli PO SRC s platností od 01.07.2013.
160. Bezplatné umístění čtyř dětí ze zaplavených oblastí na letním táboře na táborové základně
v Jindřichovicích pod Smrkem.
161. Stavbu kůlny v areálu PO SVČ „ROROŠ“ za vlastní prostředky organizace.
162. Umístění navigačních cedulek Hotel Měděnec na sloupech VO v majetku města, v bodech A
(křižovatka Ludvíkovská – Husova) a E (křižovatka Celní – Ludvíkovská), dle žádosti.
V bodech B, C a D není sloup v majetku města.
163. Ukončení Smlouvy o pronájmu nebytových prostor Jindřichovická 145 dohodou ke dni
21.06.2013 s O. s. Školička.
164. O. s. Školička prominutí úhrady nájemného a služeb dle Smlouvy o pronájmu nebytových
prostor Jindřichovická 145 z důvodu nevyužívání prostor.
165. Program zasedání ZM č. 16, které se bude konat dne 26.06.2013.
166. Prodloužení Smlouvy o dílo CH/295/11, o dostavbě Kanalizační sítě Nové Město pod
Smrkem, uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou Strabag, a. s.,
z nepředvídatelných objektivních příčin do 30.09.2013.
RM neschvaluje
167. Záměr zřízení plynové přípojky pro objekt Jindřichovická č. p. 316 (Dělnický dům)
z ekonomických důvodů.
168. Příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub RADOST,
Prostějov.
RM souhlasí
169. S přijetím daru pro PO SVČ „ROROŠ“ ve výši 2.000 Kč od paní Romany Zemanové na
nákup materiálu.
170. S umístěním včelstev v areálu PO SVČ „ROROŠ“ s tím, že budou splněny podmínky
bezpečnosti.
171. S prodejem plechové garáže, (smontovaná železná konstrukce pokrytá vlnitým plechem
o rozměrech 6x15 m), která se nachází v bývalých kasárnách v Hajništi pod Smrkem na
pozemku p. č. 488/15, panu Pavlu Přibylovi za smluvní cenu 3.500 Kč.
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RM nesouhlasí
172. S náhradním použitím příspěvku ve výši 15 tis. Kč z kapitoly „Sociální služby“ a žádá O. s.
Školička o vrácení celého příspěvku na účet města.
RM projednala
173. Závěrečné zprávy PO ZUŠ, PO ZŠ, PO MŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC za rok 2012.
RM bere na vědomí
174. Kontrolu usnesení. Trvá úkol: 146/13/RM
175. Zveřejnění Seznamu žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 01.07.2013
do 31.12.2013.

Ing. Pavel Smutný
starosta města
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Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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