Usnesení
z 68. schůze RM města konané 11.06.2014
RM schvaluje
144. Program schůze.
145. Příspěvek z rozpočtu města kapitoly „Sociální služby“ pro Domov U Spasitele, středisko
Diakonie a misie Církve československé husitské, Frýdlant ve výši 87 506 Kč.
146. Pronájem parcel v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely p. č. 738/3, zahrada
2
2
o výměře 25 m , parcely p. č. 738/4, zahrada o výměře 30 m , parcely p. č. 739/1, orná
2
2
půda o výměře 1 495 m , parcely p. č. 1692, trvalý travní porost o výměře 130 m ,
2
parcely p. č. 1693, ostatní plocha o výměře 30 m a část parcely p. č. 720, ostatní
2
plocha o výměře 135 m , Sboru Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem, na
dobu určitou 10 let.
147. Pronájem parcel v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, parcely p. č. 184/1, trvalý travní porost
2
2
o výměře 1 640 m , parcely p. č. 981/1, orná půda o výměře 10 103 m a parcely p. č.
2
999, trvalý travní porost o výměře 1 542 m , společnosti Statek Pod Smrkem s. r. o.,
IČ 28750616, na dobu určitou 10 let.
2
148. Pronájem části parcely p. č. 1775/1, ostatní plocha o výměře 450 m , v k. ú. Nové
Město pod Smrkem, paní Olině Řehákové, na dobu určitou 10 let.
149. Výše odměn ředitelům PO ZŠ, PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC, které
budou vyplaceny z rozpočtovaných mzdových prostředků příslušné organizace.
150. Odprodej 2 ks šlapadel používaných na koupališti za cenu 20.000 Kč žadateli panu
Jirákovi s tím, že šlapadla budou využívána na koupališti ke stejným účelům jako
dosud.
151. PO ZŠ investici nad 40.000 Kč na vybudování zahradního altánu na zahradě u budovy
ZŠ v Jindřichovické ulici.
152. Program a termín zasedání ZM č. 21, které se bude konat dne 25.06.2014.
RM neschvaluje
153. Nabídku inzertního poradce pana Nováka na možnost inzerce v pravidelné tematické
příloze deníků „Deník plný života“ – prázdniny.
154. Smlouvu o spolupráci mezi městem Nové Město pod Smrkem a Seznam, a. s., Praha
o poskytování informací.
RM doporučuje
155. Projednat prodej stavby domu č. p. 300 na parcele p. č. 742 – zastavěná plocha
2
a pozemků parcely p. č. 742 – zastavěná plocha o výměře 155 m a parcely p. č. 743/1
2
– zahrada o výměře 745 m , za navržených podmínek v zastupitelstvu města.
156. Zastupitelstvu města zatím OZV č. 2/2013 neměnit a vyčkat na výsledky dalších
kontrol.
RM bere na vědomí
157. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 146/13/RM, 118/14/RM, 143/14/RM.
158. Zveřejnění Seznamu žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od
01.07.2014 do 31.12.2014.
RM projednala
159. Závěrečné zprávy příspěvkových organizací za rok 2013.
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