Usnesení
z 15. schůze RM ze dne 06.06.2007
RM schvaluje
126. Program schůze bez připomínek.
127. Pronájem pozemku, část parcely p. č. 907/1 o výměře 117 m2, žadatelce paní
Drahoslavě Holanové.
128. Pronájem pozemku, část parcely p. č. 426 o výměře 3792 m2, žadateli panu Jiřímu
Kolářovi.
129. Pronájem pozemku, parcely p. č. 962 o výměře 1697 m2, žadateli panu Viktoru
Karalovi.
130. Pronájem pozemku, část parcely p. č. 154 o výměře 998 m2, žadateli o. s. Mateřské
centrum Mamiklub Nové Město pod Smrkem.
131. Pronájem pozemku, parcely p. č. 889 o výměře 740 m2, žadatelce paní Heleně
Habardíkové.
132. Pronájem pozemku, parcely p. č. 293 o výměře 516 m2, žadatelce paní Pavle Jarkovské.
133. Pronájem pozemku, parcely p. č. 294 o výměře 665 m2, žadatelům manželům Malým.
134. Pronájem pozemku, parcely p. č. 168 o výměře 1332 m2, parcely p. č. 170/3 o výměře
293 m2 a parcely p. č. 171/3 o výměře 191 m2 manželům Dlouhým.
135. Zveřejnění oznámení č. 13/2007 o směně nemovitého majetku obce.
136. Zveřejnění oznámení č. 14/2007 o nájmu nemovitého majetku obce.
137. Zveřejnění oznámení č. 15/2007 o prodeji nemovitého majetku obce.
138. Přidělení bytu mimo pořadník v ulici Vaňkova č. p. 226 slečně Sandře Čmelíkové.
139. Zveřejnění výzvy pro zájemce o provádění zimní údržby.
140. Ukončení splátek nájemného za DHM panu PharmDr. Jarošovi ke dni 30.06.2007 s tím,
že majetek zůstane ve vlastnictví města.
141. Uzavření nájemní smlouvy na ordinaci praktického lékaře v ulici Vaňkova č. p. 226,
Nové Město pod Smrkem. Smlouva bude uzavřena na základě výsledku výběrového
řízení s jeho vítězem.
142. Žádost Pošty Frýdlant na umístění listovní doručovací schrány na pozemku Města Nové
Město pod Smrkem na parcele p. č. 1734 v ulici Růžová č. p. 884.
143. Poskytnutí dotace ve výši 10.000,-- Kč o. s. Mateřské centrum, která bude
po profinancování vrácena na účet města.
144. Vyřazení a odprodej hasičské cisterny CAS Škoda RTHP na základě žádosti JSDH
Nové Město pod Smrkem.
145. Přidělení grantu z rozpočtu města JSDH Ludvíkov pod Smrkem na výlety ve výši
5.000,-- Kč a JSDH Nové Město pod Smrkem na letní soustředění mládeže ve výši
10.000,-- Kč.
146. Plnění nájemní smlouvy, uzavřené mezi firmou RETAP s. r. o. Mnichovo Hradiště
a Městem Nové Město pod Smrkem ze dne 25.04.2005, ze rok 2006 s tím, že nájemce
dodatečně zajistí pokácení topolů dle rozhodnutí OVŽP o kácení dřevin rostoucích
mimo les, odstranění náletových porostů v areálu a odstranění vnitřního (plechového)
plotu.
147. Schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25.04.2005 uzavřenou mezi Městem
Nové Město pod Smrkem a firmou RETAP s. r. o. Mnichovo Hradiště.
148. Žádost pana Jaroslava Čecha o zapůjčení brusného kamene z Pfeifferovy brusírny pil.
RM bere na vědomí
149. Kontrolu usnesení.
Trvají úkoly:
39/06/RM: termín: prodloužen do 30.09.2007
80/07/RM: termín: prodloužen do konce června 2007
82/07/RM
100/07/RM: termín: 15.10.2007 a do konce roku 2007
116/07/RM: termín: do 20.06.2007
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150. Návrh pořadníku na přidělení obecního bytu s platností od 01.07. 2007 do 31.12.2007.
RM pověřuje
151. Starostu podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25.04.2005 uzavřenou
mezi Městem Nové Město pod Smrkem a firmou RETAP s. r. o. Mnichovo Hradiště.
152. Starostu uzavřením a podepsáním smlouvy o výpůjčce brusného kamene mezi Městem
Nové Město pod Smrkem a panem Jaroslavem Čechem.
153. Starostu oslovit bankovní domy s možností otevření pobočky v Novém Městě
pod Smrkem nebo instalace bankomatu.
Termín: do 31.07.2007
RM ukládá
154. Místostarostce prověřit majetkové vztahy hlavní vodárny v areálu firmy RETAP
s. r. o. v Hajništi.
Termín: 20.06.2007
155. Starostovi vyzvat pana MUDr. Makumbirofu k urychlenému uzavření kupní smlouvy
na odkoupení nemovitého majetku města – bývalého městského kina.
Termín: 20.06.2007
RM doporučuje
156. ZM schválit rozpočtovou změnu pro SVČ „ROROŠ“, Nové Město pod Smrkem,
příspěvková organizace ve výši 100.000,-- Kč na realizaci akce mezinárodního projektu
„COLOURFUL WORLD“.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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