Usnesení
z 11. schůze RM ze dne 02.04.2007
RM schvaluje
58. Navržený program schůze.
59. Ceníky PO SRC na pronájem Sokolovny, tělocvičny a služeb na koupališti.
60. Přidělení bytu č. 1 v ulici Myslbekova č. p. 3 paní Michaele Čápové.
61. Přidělení bytu č. 6 v ulici Myslbekova č. p. 3 paní Janě Bajgerové.
62. Přidělení bytu č. 10 v ulici Myslbekova č. p. 3 paní Zuzaně Gorolové.
63. Přidělení bytu č. 9 v ulici Myslbekova č. p. 3 panu Josefu Kelemenovi.
64. Přidělení bytu 1+1 v ulici Mánesova 931 ve veřejném zájmu paní Miladě Jelínkové po
splnění všech potřebných náležitostí.
65. Výše příspěvků na granty z rozpočtu města pro rok 2007 dle předloženého seznamu. Ze
seznamu byla vyjmuta žádost SDH Nové Město pod Smrkem a SDH Ludvíkov pod Smrkem
na letní tábor s tím, že budou projednány po doplnění informací k plánovaným akcím.
66. Zrušení usnesení č. 2/06/RM.
67. Rozdělení kompetencí starosty a místostarostky města.
68. Zrušení části usnesení č. 36/07/RM – RM schvaluje převedení a využití finančních prostředků
z HV 2006 do fondu odměn PO MŠ ve výši 60.000,-- Kč.
69. PO MŠ přidělení hospodářského výsledku ve výši 69.189,58 Kč do rezervního fondu.
70. Schvaluje zrušení části usnesení č. 46/07/RM – RM ukládá PO MŠ zapojit do rozpočtu 2007
rezervní fond ve výši 108.000,-- Kč a PO SRC ve výši 115.000,-- Kč.
71. PO SRC použití RF ve výši 12.440,-- Kč k posílení IF.
RM neschvaluje
72. Žádost ředitelky PO SRC o prodeji schodolezu Bartels, který je součástí objektu Městských
lázní.
73. Přidělení bytu v ulici Myslbekova č. p. 3 paní Evě Bartelové a paní Ludmile Kimové.
RM bere na vědomí
74. Kontrolu usnesení bez připomínek.
Trvají úkoly:
39/06/RM
75. Přestěhování schodolezu Bartels do vstupní haly MěÚ.
76. Informace a nabídku firmy REMONDIS na poskytování služeb na svoz komunálního,
separovaného a nebezpečného odpadu.
77. Přehled o žádaných dotačních titulech v roce 2005, 2006 města Nové Město pod Smrkem.
78. Zásobník rozvojových projektů města Nové Města pod Smrkem a určuje prioritní akce
k zahájení projektové přípravy – 1.8 Malá vodní elektrárna, 1.7 Stezka pro terénní cyklistiku,
1.10 Oplocení a vybavení městské pláže na koupališti, 1.5 Revitalizace náměstí, 2.5
Kanalizace Ondříčkova, Mlýnská, Zahradní.
RM ukládá
79. Paní Ing. Beranové doplnit do příštího seznamu žádostí o grant z rozpočtu města údaje
o celkové výši nákladů na plánované akce.
80. Starostovi zařadit na pořad schůze RM kontrolu Zásad pro přiznání grantu z rozpočtu města.
Termín: do konce května 2007
81. Starostovi jednat s firmou .A.S.A. o změně smluvních podmínek poskytovaných služeb za
svoz komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu.
Termín: 23.04.2007
82. Místostarostce zajistit přemístění brusných kamenů z Pfeifferovi brusírny pil do městského
muzea, jeden umístit jako exponát v muzeu, druhý uložit do depozitáře.
83. PO MŠ zapojit do rozpočtu 2007 rezervní fond ve výši 140.000,-- Kč.
84. PO SRC zapojit rezervní fond ve výši 102.000,-- Kč.
85. Odboru správy majetku zveřejnit záměr pronájmu víceúčelového sálu v Dělnickém domě.
Termín: do 06.04.2007

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

