Usnesení

ze 7. sch ze RM ze dne 29.01.2007
RM schvaluje
1. Program sch ze bez p ipomínek
2. Zrušení usnesení . 8/07/RM
3. Žádost editelky PO MŠ paní Sukové o p id lení bytu ve ve ejném zájmu pro paní Petru
Vondrkovou po spln ní podmínek Zásad pro p id lování byt
4. Ú ast paní Mgr. Radoslavy Žákové ve vzd lávacím programu Plánování rozvoje sociálních
služeb v Libereckém kraji – vzd lávací program Modul A
5. Objednání GP na zam ení stavby a odbo ky ke kyselce s cílem zapsání stavby na KÚ do
majetku obce
6. Dopln ní programu zasedání ZM o body . 9 „Stanovení výše odm n neuvoln ným
zastupitel m“ a . 10 „Schválení smlouvy o bezúplatném p evodu nemovitostí (pozemky u
sokolovny)
7. Žádost eskomoravské reklamní agentury KOMPAKT spol. s r. o. o povolení použití
m stského znaku na knižní publikaci Libereckého kraje
8. Žádost Místní skupiny eského erveného k íže o prominutí poplatku z pronájmu místností
v p ízemí m stské knihovny pro konání akcí „Velká šance“ a jiných humanitárních sbírek
9. Dodatek . 3 Smlouvy o nájmu ze dne 15.12.1999, ve zn ní Novace smlouvy o nájmu ze dne
27.12.2005
RM neschvaluje
10. P id lení bytu v ulici Myslbekova . p. 3 paní Zuzan Gorolové
11. Žádost pana Zde ka Pr ši o pronájem nebytových prostor v objektu . p. 830 v ulici
Myslbekova za ú elem provozování pohostinství ve stylu country
RM bere na v domí
12. Kontrolu usnesení
Trvají úkoly:
21/06/RM, ást bodu d): termín: 23.02.2007
39/06/RM: termín: 31.05.2007
12/07/RM: termín: 12.02.2007
RM doporu uje
25. ZM - schválit p ísp vek z rozpo tu m sta na rok 2007 ob anskému sdružení „Bez rozdílu“ na
služby a energie ve výši náklad odpovídající reálnému využití objektu.
26. Provést rekonstrukci toalet v objektu Myslbekova . p. 804 pro ú ely ob anského sdružení
„Bez rozdílu“.
RM pov uje
27. Místostarostku k jednání s panem Strnadem, bývalým starostou obce Bulovka, o spolupráci
v ob anském sdružení „Bez rozdílu“.
Termín: 28.02.2007

Ing. Pavel Smutný
starosta m sta

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka m sta

