Usnesení
z 40. schůze RM konané dne 29.10.2008
RM schvaluje
241. Program schůze s navrženou úpravou a doplněním.
242. Zveřejnění oznámení č. 28/2008 na směnu parcel.
243. Pronájem pozemku, části parcely p. č. 155, ostatní plocha o výměře 148 m2 panu
Erichu Prchlíkovi.
244. Pronájem pozemku, části parcely p. č. 494/1, zahrada o výměře 143 m2 paní Ireně
Kaplové.
245. Pronájem pozemku, parcely p. č. 635, zastavěná plocha o výměře 270 m2 panu Oskaru
Liepachovi ml.
246. Pronájem pozemku, části parcely p. č. 877, travní porost o výměře 1691 m2 manželům
Molákovým.
247. Pronájem pozemků, parcel p. č. 2040/2, travní porost o výměře 4680 m2 a p. č. 2040/3,
travní porost o výměře 3711 m2 panu Pavlu Hudákovi.
248. Přidělení bytu č. 8 v ulici Vaňkova 226 žadatelce Lucii Elisové.
249. Uzavření smlouvy s firmou FDLnet CZ s. r. o. na umístění technologie a zřízení
vnitřního komunikačního vedení pro připojení k veřejné informační síti internet
v bytových domech.
250. Navržené změny rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2008.
251. Nájemní smlouvu na pronájem Multifunkčního zařízení setu KONICAMINOLTA
hizhub C203ECONOMY (tiskárna, scanner, kopírka) pro PO ZŠ.
RM souhlasí
252. Se změnou skladby účelové komunikace akce „39 TI Nové Město pod Smrkem, p. p.
č. 1789, 1790, k. ú. Nové Město pod Smrkem“ z důvodu počasí a dodržení termínu
dokončení díla a to z asfaltu na zámkovou dlažbu tvaru „I“ tloušťka 80 mm do
drenážní vrstvy 40 mm.
RM doporučuje
253. ZM schválit navýšení příspěvku z rozpočtu města pro PO ZUŠ ve výši 30.000 Kč
účelově vázaný na úhradu energií.
254. Účast zástupce Finančního a Kontrolního výboru při finanční kontrole
v Teplárenské Novoměstské s. r. o.
RM bere na vědomí
255. Kontrolu usnesení.
Trvá úkol: 240/08/RM
256. Žádost ZUŠ (č. j. 2741/2008) o změnu využití dotace z rozpočtu města.
257. Kontrolu plnění Přílohy č. 1 Návrhu opatření č. 627/2008 ze dne 24.04.2008 PO SVČ
„ROROŠ“.
258. Žádost MUDr. Makumbirofy o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory
v ulici Vaňkova 226 s dodržením tříměsíční výpovědní lhůty, která běží od
01.11.2008.
259. Informace ředitelky PO SRC o ekonomice celoročního provozu městských lázní
a hospodaření koupaliště za rok 2008.
RM ukládá
260. Finančnímu odboru provedení finanční kontroly využití účelnosti a efektivnosti
příspěvku města na opravu technologického zařízení Teplárenské Novoměstské s. r. o.
261. Vedoucí finančního odboru vyzvat zástupce Kontrolního a Finančního výboru
k účasti na finanční kontrole v Teplárenské Novoměstské s. r. o.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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