Usnesení
z 67. schůze RM města konané 28.05.2014
RM schvaluje
120. Program schůze.
121. Přidělení bytu v domě Jindřichovická 465 (byt č. 4, 2+1) přidělovaného dle Seznamu
žadatelů o byt ve vlastnictví města panu Josefu Kalejovi.
122. Zveřejnění oznámení č. 08/2014 o nájmu nemovitého majetku města.
123. Zveřejnění oznámení č. 09/2014 o prodeji nemovitého majetku města.
124. Zveřejnění oznámení č. 10/2014 o prodeji nemovitého majetku města.
125. Zveřejnění oznámení č. 11/2014 o prodeji nemovitého majetku města.
126. Zveřejnění oznámení č. 12/2014 o nájmu nemovitého majetku města.
127. Zveřejnění oznámení č. 13/2014 o prodeji nemovitého majetku města.
128. Přidělení dotací z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“, v celkové výši 8.500 Kč jednotlivým
žadatelům v procentních výších a maximálních hodnotách dotace dle přiložené tabulky.
129. Výši odměny ředitelce PO MŠ, 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
2014.
130. Smlouvu o dílo č. CH/124/14 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou
STRABAG, a. s., Praha na akci „Oprava komunikace ke Kyselce v Novém Městě pod
Smrkem“.
131. Smlouvu o dílo č. CH/125/14 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou
STRABAG, a. s., Praha, na akci „Oprava povodňových škod – místní komunikace
a propustek v Ludvíkově pod Smrkem“.
132. Výrobu lisovaných DVD pořadu „Dva v jednom městě“ o Novém Městě pod Smrkem
v hodnotě 10.000 Kč z kapitoly „Město“.
133. Finanční příspěvek pro Nadaci na záchranu a obnovu Jizerských hor ve výši 2.000 Kč
z kapitoly „Zeleň“.
RM neschvaluje
134. Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o spolupráci při zabezpečení informovanosti, vzdělání a
prevence v oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku a při přípravě
obyvatel na běžná rizika a mimořádné události.
135. Nabídku společnosti Hrdlička, spol. s r. o. – geodézie, obchodní činnost, informační systémy
na zapojení služby e-UtilityReport.
136. Příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., klub Radost,
Prostějov.
RM souhlasí
137. S umístěním dočasného oplocení na pozemku p. p. č. 265 v k. ú. Hajniště pod Smrkem za
podmínky přemístění sloupku přibetonovaného k tělesu mostu.
138. S umístěním části dočasné stavby na pozemek 1458/1 firmou Unitas, s. r. o.
139. S umístěním reklamního banneru firmy Unitas s. r. o. na pozemku p. p. č. 1458/1 za cenu
2
1000 Kč/rok/m svislé plochy.
140. S ukončením nájemní smlouvy N 07/2005, mezi městem a nájemcem paní Marií Appeltovou,
dohodou k 30.06.2014.
141. S ukončením nájemních smluv N 43/2013 a č. N 12/2007, mezi městem a nájemcem
Sborem dobrovolných hasičů Ludvíkov, dohodou k 30.05.2014.
RM bere na vědomí
142. Kontrolu usnesení. Trvá úkol: 146/13/RM.
RM ukládá
143. Vedoucímu správního odboru zadat znalecký posudek na budovu občanské vybavenosti
2
bez č. p./č. e., na parcele p. č. 2069, o výměře 13 m (objekt poklady na koupališti)
2
a parcely p. č. 2069, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m .

Ing. Pavel Smutný
starosta města
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