Usnesení
ze 47. schůze RM konané dne 11.03.2009
RM schvaluje
31. Program schůze s navrženou změnou.
32. Uzavření provozu domu s pečovatelskou službou v ulici Švermova č. p. 300.
33. Přidělení bytu č. 11 (1+1) v ulici Vaňkova č. p. 226 žadatelce Janě Knauerové.
34. Ubytování v ulici Myslbekova č. p. 3 (byt č. 6) pro manžele Ďuďovi.
35. Cenu za ubytování v ubytovně v Lesní ulici platnou od 01.04.2009 ve výši
2.310 Kč/měsíc.
36. Přidělení bytu v ulici Frýdlantská č. p. 59 pro žadatele Věru Plaškovou (byt č. 18),
Drahomíru Rodrovou (byt č. 4), Jaroslava Smolíka (byt č. 5), Martinu Skákalovou
a Vlastimilu Seideovou (byt č. 8), Marii Valentovou a Anetu Kutílkovou (byt č. 33).
37. Zveřejnění oznámení č. 03/2009 o prodeji nemovitého majetku obce s tím, že z oznámení
bude vyjmuta parcela p. č. 1798, zahrada o výměře 246 m2.
38. Zveřejnění oznámení č. 04/2009 o nájmu majetku obce.
39. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace a městem Nové Město pod Smrkem
s navrženým dodatkem do čl. V. „Úhrada věcného břemene“ odst. V. 5. ve znění: Nebudeli stavba kanalizační sítě „Dostavba a rekonstrukce kanalizace Nové Město pod
Smrkem“ realizována do 31.12.2013, zavazuje se budoucí povinný, že na výzvu
budoucího oprávněného, která bude doručena budoucímu povinnému nejpozději do
31.03.2014, uzavřít dohodu o zrušení této smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a vrátit budoucímu oprávněnému v souladu s daňovými předpisy zálohovou
platbu, kterou budoucí oprávněný uhradil dle čl. V. 1. této smlouvy, a to do 60 dnů ode
dne platnosti případné dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene.
40. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízené věcného břemene uzavřenou mezi ČEZ
Distribuce, a. s. a městem Nové Město pod Smrkem.
41. Vyplacení odměn ředitelům školských příspěvkových organizací z rozvojového programu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Zvýšení nenárokových složek platů a
motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ ve
výši ½ přidělených finančních prostředků na jednoho pedagogického pracovníka ve
výplatním termínu za měsíc květen 2009 a ½ přidělených finančních prostředků na
jednoho pedagogického pracovníka ve výplatním termínu za měsíc říjen 2009.
42. Doplněný ceník za poškozený inventář víceúčelového sálu v Dělnickém domě.
43. Prodej osobního automobilu v užívání PO SVČ „ROROŠ“.
44. Podíl města na zrestaurování vitráže v kostele Sv. Kateřiny v Novém Městě pod Smrkem
z kapitoly „Opravy a investice“.
45. Podíl města na přípravě projektové dokumentace singltrekových stezek.
RM souhlasí
46. S výstavbou Základnové radiostanice pro síť Integrovaného záchranného systému na kótě
Smrk dle předložené studie – předprojekčního návrhu řešení, za podmínek připojení
leteckého překážkového osvětlení, napájení telefonu a provedení nátěru útulny.
47. S podmínkami vlastníka pozemku, pana Geralda Fritsche, pro umístění stavby kanalizace
na p. p. č. 346 v k. ú. Hajniště pod Smrkem.
RM neschvaluje
48. Přidělení bytu v ulici Frýdlantská č. p. 59 pro žadatele Evu Bartelovou, Renatu Mackovou.
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RM doporučuje
49. Dodržet nájemní smlouvy a navýšit nájemné za nebytové prostory o roční koeficient
inflace 6,3 %.
RM bere na vědomí
50. Kontrolu usnesení.
51. Žádost Senior klubu o možnost získání prostor pro schůzování.
52. Příležitostné zapůjčení nebytových prostor (přední místnost bývalé školní jídelny) pro
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů.
53. Stav příprav výstavby singltrekových stezek.
RM ukládá
54. Vedoucí oddělení bytové správy vyzvat písemně nájemníky bytového domu v ulici
Revoluční č. p. 29 a 30 k nahlášení výskytu plísně v bytech a v bytech s výskytem plísně
provést nezávislým odborníkem posouzení stavu a zjištění příčin vzniku plísní a navrhnout
řešení.
55. Místostarostce zajistit osvětu proti znečišťování města psími exkrementy.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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