Usnesení

z 12. sch ze RM ze dne 23.04.2007
RM schvaluje
86. Navržený program sch ze.
87. P id lení bytu . 5 v ulici Myslbekova . p. 3 sle n Dominice Slavínské.
88. Zve ejn ní zám ru pronájmu nebytových a bytových prostor v areálu AFK Nové M sto pod
Smrkem – objekt . p. 950 a objekt ob anské vybavenosti na p. p. . 1485 (kabiny).
89. Zve ejn ní oznámení . 09/2007 o prodeji nemovitého majetku obce.
90. Zve ejn ní oznámení . 10/2007 o nájmu nemovitého majetku obce.
91. Žádost manžel Pokorných na zm nu nájemní smlouvy . 10/2000 ze dne 19.04.2000
v ú elu užívání pozemku na zahradu (350 m2) a sekání (277 m2).
92. Program ve ejného zasedání ZM . 5, které se bude konat dne 2. kv tna 2007.
93. Žádost pana Jaroslava Fialy o umíst ní reklamní tabule „Vodoinstalatérské práce“ na objekt
v ulici D lnická . p. 323.
94. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v p ízemí objektu m stské knihovny pro
sbor Jednoty bratrské k využití v ned li od 10 do 12 hodin.
95. Zn ní textu odpov di na stížnost se zd vodn ním, pro nebylo vyrozum no o zahájení
stavebního ízení 6 obyvatel bytového domu Textilanská . p. 512 podepsaných na stížnosti.
RM bere na v domí
96. Kontrolu usnesení bez p ipomínek.
Trvají úkoly:
39/06/RM termín: 31.05.2007
80/07/RM termín: do konce kv tna 2007
82/07/RM termín: do konce kv tna 2007
97. Kontrolu dlouhodobého hmotného majetku m sta.
98. Informaci pana K epelky o skokovém navýšení cen poplatk za pronájem pozemk m sta,
které vychází z Cenového v stníku MF . 01/2007 ze dne 6.12.2006.
99. Stížnost 6 podepsaných obyvatel bytového domu Textilanská . p. 512 s tím, že RM jako
orgán samosprávy nem že zasahovat do výkonu státní správy.
RM ukládá
100. Tajemníkovi na základ kontroly DHM a komentá e zajistit provedení úkon sm ujících
k souladu evidence DHM m sta se zápisy na KN. Termín: do konce roku 2007 Pr b žná
kontrola bude provedena po provedení fyzických inventur m sta. Termín: 15.10.2007.
101. Vedoucímu správního odboru vypracovat informaci pro ob any o navýšení cen pozemk a
zve ejnit ji na ú ední desce, webových stránkách m sta a Novom stských novinách.
102. Starostovi svolat informa ní sch zku ke zp sobu provád ní demolice a výstavby obytného
domu (39 BJ) za p ítomnosti ú astník územního ízení, stavební firmy (SKANSKA), firmy
k provedení demolice (Stavby Turský), firmy provád jící stavební dozor (DEVELOPER
CZ) a investora (m sto Nové M sto pod Smrkem).
103. Místostarostce vyzvat pana Fialu k p edložení návrhu reklamní tabule.
104. Starostovi zorganizovat výjezdní sch zi RM do firmy RETAP spol. s r. o. v Hajništi.
Termín: do konce kv tna 2007
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