Usnesení
z 39. schůze RM konané dne 08.10.2008
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Program schůze s navrženou úpravou a doplněním.
Zveřejnění oznámení č. 26/2008 o prodeji nemovitého majetku obce.
Zveřejnění oznámení č. 27/2008 o nájmu majetku obce.
Přidělení bytu č. 9 (garsonka) v ulici Vaňkova 226 paní Haně Kricnarové.
Přidělení bytu v ulici Frýdlantská č. p. 59 pro žadatele Jaroslava Trojana (byt č. 22),
Janu Zabloudilovou (byt č. 13), Jiřího Kašpárka (byt č. 25), Lukáše Šilhavého (byt č.
15), Martina Horynu (byt č. 26), Marii Zejdovou (byt č. 5), Jaroslavu Tschiedelovou
(byt č. 16), Martina Dancza a Zuzanu Merhautovou (byt č. 1), Jindřicha Maška
a Kristýnu Beranovou (byt č. 38), Ivanu Částkovou (byt č. 14), Romana Kawulycze
(byt č. 12).
K provádění zimní údržby města Nové Město pod Smrkem pro zimní období
2008/2009 firmy Dendria s. r. o., Stehno Jaroslav a Novák Miloš.
Operační plán zimní údržby města Nové Město pod Smrkem pro zimní období
2008/2009.
Vyřazení hasičského auta AVIA z majetku města formou prodeje nebo ekologické
likvidace.
Přidělení dotace z rozpočtu města pro Mateřskou školu na akci „Solné jeskyně Polsko“ ve výši 70 % skutečných nákladů, max. 4.900 Kč.
Přidělení dotace z rozpočtu města pro Sbor Jednoty bratrské na akci „Kurz Alfa“ ve
výši 25 % skutečných nákladů, max. 8.750 Kč.
Přidělení dotace z rozpočtu města pro AFK na akci „Utkání se Slovanem Liberec k 10.
výročí vzniku AFK“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 5.000 Kč.
Přidělení dotace z rozpočtu města pro AFK na akci „Taneční zábava k 10. výročí
vzniku AFK“ ve výši 40 % skutečných nákladů, max. 5.000 Kč.
Přidělení dotace z rozpočtu města pro Mateřskou školu na akci „Zájezd na Karla
Gotta“ ve výši 14 % skutečných nákladů, max. 4.000 Kč.
Přidělení odměny ředitelům školských PO z rozvojového programu „Zvýšení
nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků
regionálního školství v roce 2008“.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na
provedení stavby „Technická infrastruktura – účelová komunikace pro nájemní byty
Nové Město pod Smrkem, p. p. č. 1789 a 1790, v k. ú. Nové Město pod Smrkem.
Prezentaci Nového Města pod Smrkem v knize o Libereckém kraji od firmy ACR Alfa
ve formátu ½ strany A4.

RM neschvaluje
229. Výměnu bytu č. 18 za byt č. 19 žadatelce paní Bobkové.
230. Neschvaluje žádost o přidělení bytu ve Frýdlantské 59 manželům Monice a Josefu
Demeterovým.
231. Neschvaluje přidělení bytu ve Frýdlantské 59 paní Monice Báriové.
232. Přidělení bytu v ulici Frýdlantská č. p. 59 pro žadatele Isabelu Balogovou, Lenku
Bajgerovou a Emila Bajgera, Ivetu Olachovou.
233. Vyloučení pana Lukáše Novotného z hlasování o žádosti o dotaci Sboru Jednoty
bratrské.
RM bere na vědomí
234. Informaci o stavu hospodaření sálu v Dělnickém domě.
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RM pověřuje
235. Starostu města, Ing. Pavla Smutného, uzavřením smlouvy o dílo s vítěznou firmou
výběrového řízení – Libor Turský - Stavby Turský.
RM ukládá
236. Starostovi jednat s firmou TRUSTNET s. r. o. a FDLnet CZ s. r. o. o upřesnění
nájemních a servisních podmínek.
237. Vedoucí oddělení komunálního hospodářství zajistit vyúčtování energií sálu
v Dělnickém domě k 31.12.2008.
238. Ředitelce PO SRC vyčíslit ekonomiku celoročního provozu městských lázní a
předložit hospodaření koupaliště za rok 2008.
239. Starostovi jednat s ředitelkou PO SRC o celoročním využití areálu koupaliště.
240. Místostarostce zajistit potřebné informace o možné plynofikaci Plovárenské ulice.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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