Usnesení
z 56. schůze RM města konané 13.11.2013
RM schvaluje
294. Program schůze s navrženým doplněním.
295. Ceník pečovatelských služeb DPS a Seznam fakultativních úkonů s platností od 01.01.2014.
296. Účtování nákladů na otop společných prostor v DPS na bytovou správu.
297. Předložené návrhy změn rozpočtu PO ZŠ, PO MŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO ZUŠ.
298. Předložení návrhu Smlouvy o půjčce mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou
UNITAS, s. r. o., Nové Město pod Smrkem na zakoupení areálu Juniorcamp k projednání
zastupitelstvem města.
299. Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor Jindřichovická č. p. 145, Nové
Město pod Smrkem ze dne 22. 3. 2006 (služebna) a Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor na adrese Ludvíkovská 34, Nové Město pod Smrkem ze dne 28. 2. 2000
(garáž) uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a Česká republika – Krajské
ředitelství policie Libereckého kraje s platností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
300. Zapojení města do přihlášky k výběru nových lokalit Agentury pro sociální začleňování,
předložené Mikroregionem Frýdlantsko k 31.10.2013.
301. PO SVČ „ROROŠ“ přesun dotace z rozpočtu města z akce „Rybaříci v akci“ na akci
„Předvánoční dílny“.
302. Výši odměny ředitelce PO ZŠ, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, 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
2013.
303. Výši odměny pro ředitele Teplárenské novoměstské, s. r. o., za dosažené výsledky ve
výrobě elektrické energie.
304. Investici PO MŠ nad 40.000 Kč na výměnu oken na 1. budově MŠ.
305. Užití znaku města v německém překladu knihy o Novém Městě pod Smrkem autora
RNDr. Václava Timy.
306. Program zasedání ZM č. 18, které se bude konat dne 27.11.2013.
RM stanovuje
307. Termín konečného vyúčtování investice do stavebních úprav nebytových prostor restaurace
v Dělnickém domě s ohledem na nutnost splnění zákonných povinností města do
16.12.2013. Náklady, které nebudou doloženy, nebudou započteny proti nájemnému.
RM doporučuje
308. ZM navýšit příspěvek z rozpočtu města PO ZŠ na energie a rozpočet PO SRC na energie
a opravy.
RM bere na vědomí
309. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 146/13/RM, 280/13/RM, 292/123/RM, 293/13/RM.
310. Protokoly z kontrol provedených Krajským úřadem Libereckého kraje u Mateřské školy,
Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace (protokol č. j.:
OŠMTS/50/13) a Základní umělecké školy, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec,
příspěvková organizace (protokol č. j.: OŠMTS/51/13).
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