Usnesení
ze 48. schůze RM konané dne 25.03.2009

RM schvaluje
56. Program schůze s navrženou změnou.
57. Přidělení bytu v ulici Frýdlantská č. p. 59 pro žadatele Herberta Windricha a Marii
Windrichovou, Františka Honse, Michala Veselého včetně výjimky ze zákazu chovu psů
v bytě pro pana Michala Veselého, týkající se asistenčního psa.
58. Zveřejnění oznámení č. 5/2009 o prodeji nemovitého majetku.
59. Zveřejnění oznámení č. 06/2009 o nájmu majetku obce.
60. Pronájem parcely p. č. 358, travní porost o výměře 464 m2 žadatelce Silvii Brožové.
61. Pronájem části parcely p. č. 494/1, zahrada o výměře 116 m2 žadateli Miroslavu
Novákovi.
62. Pronájem části parcely p. č. 531, zahrada o výměře 108 m2 žadateli Miroslavu Novákovi.
63. Pronájem části parcely p. č. 753/1, ostatní plocha o výměře 8 m2 a části parcely p. č.
753/2, zahrada o výměře 10 m2 žadateli Janu Rybarikovi.
64. Pronájem parcely p. č. 1713/1, orná půda o výměře 1378 m2 žadateli Miroslavu
Kratochvílovi.
65. Schvaluje Provozní řád Domu s pečovatelskou službou Švermova 300, 301, Nové Město
pod Smrkem s platností od 01.04.2009.
66. Smlouvu o budoucí smlouvě na pronájem nebytových prostor – ordinace praktického
lékaře v ulici Vaňkova 226.
67. Procentuální výši příplatků za vedení podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, pro
ředitele PO od 01.04.2009.
68. RM v působnosti valné hromady společnosti Teplárenská Novoměstská s.r.o., IČO
25412744, schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:
a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.250.000,- Kč (slovy dva miliony
dvě stě padesát tisíc korun českých).
b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem s možností využití
přednostního práva jediného společníka ke zvýšení jeho vkladu do základního kapitálu
společnosti, a to Města Nové Město pod Smrkem, Palackého 280.
c) Lhůta pro převzetí závazku společníka ke zvýšení jeho vkladu na zvýšení základního
kapitálu společnosti s využitím přednostního práva se stanoví na 15 (patnáct) dnů ode
dne rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního
kapitálu.
d) Uděluje se souhlas, aby závazek ke zvýšení svého vkladu na zvýšení základního
kapitálu převzal dosavadní jediný společník Město Nové Město pod Smrkem,
Palackého 280.
Po zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 2.350.000,- Kč (slovy dva miliony tři
sta padesát tisíc korun českých). Pokud jediný společník převezme závazek ke zvýšení
svého vkladu, bude činit jeho vklad do základního kapitálu společnosti 2.350.000,- Kč
(slovy dva miliony tři sta padesát tisíc korun českých).
69. Dotaci z rozpočtu města pro Kruh přátel hudby při Mezinárodním centru duchovní
obnovy Hejnice ve výši 2.000 Kč na koncerty varhanní a duchovní hudby.
RM neschvaluje
70. Přidělení bytu v ulici Frýdlantská č. p. 59 pro žadatele Radku Pacourkovou a Jána
Koščáka, Lucii Jandovou a Oskara Liepacha a Irenu Liepachovou.
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71. Přidělení bytu v ulici Myslbekova č. p. 3 žadatelkám paní Evě Bartelové a Dorotě
Ďuďové.
RM bere na vědomí
72. Kontrolu usnesení.
Trvají úkoly: 13/09/RM, 54/09/RM, 55/09/RM.

RM ukládá
73. Starostovi jednat s velitelem OO PČR v Novém Městě pod Smrkem o provedení
kontroly dlouhodobě stojících vozidel ve městě.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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