Usnesení
z 55. schůze RM konané dne 2.09.2009
RM schvaluje
198. Program schůze
199. Pronájem pozemku, části parcely p. č. 262, travní porost o výměře 46 m2 a pronájem
pozemku, části parcely p. č. 263, travní porost o výměře 237 m2 žadateli Jiřímu
Knížákovi.
200. Pronájem pozemku, části parcely p. č. 1532, ostatní plocha o výměře 47 m2 manželům
Jiřímu a Anně Horákovým.
201. Zveřejnění oznámení č. 24/2009 o nájmu majetku obce.
202. Zveřejnění oznámení č. 25/2009 o prodeji nemovitého majetku obce.
203. Zveřejnění oznámení č. 26/2009 na směnu parcel.
204. Výši pronájmu majetku PO ve výši 5.000 Kč/rok za pronájem užívaného majetku
v hodnotě 1.000.000 Kč v pořizovací ceně uvedené mínus oprávky uvedené v rozvaze
příslušné PO (varianta B).
205. Přidělení bytu č. 1 v ulici Vaňkova 225 žadatelům panu Davidu Hanzlíkovi a Veronice
Neumaierové.
RM souhlasí
206. S akcí ČEZ Distribuce a.s.“Výměna přípojkových skříní“ IV-12-4007362, LBC, Nové
Město pod Smrkem, PRIS4 za VRIS2 na parcele p. č. 101.
RM pověřuje
207. Starostu sestavením programu zasedání ZM, které se bude konat 23. září 2009.
RM bere na vědomí
208. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 54/09/RM, 95/09/RM, 197/09/RM.
209. Návrh rozpočtových změn III. kolo 2009.
210. Návrh Směrnice Rady města pro řízení, hospodaření a kontrolu příspěvkových
organizací zřízených městem č. 1/2009.
211. Návrh Zřizovacích listin PO zřízených městem.
212. Zprávu z hromadného očkování psů proti vzteklině a informaci veterináře
MVDr. Hlávky o tom, že se v budoucnu nebude provádět hromadné očkování psů
proti vzteklině, pouze na žádost města.
213. Poděkování Sportovního klubu PARTA Litoměřicko paní Mgr. Radoslavě Žákové za
pomoc při zajištění cyklistických závodů v rámci Světových her pro intelektuálně
znevýhodněné sportovce – Global Games 09.
RM ukládá
214. Vedoucí finančního odboru seznámit s návrhem Směrnice Rady města pro řízení,
hospodaření a kontrolu příspěvkových organizací zřízených městem č. 1/2009 ředitele
PO zřízených městem.
215. Vedoucí finančního odboru seznámit s návrhem Zřizovacích listin ředitele PO
zřízených městem.
216. Správcům jednotlivých správních a místních poplatků doměřovat penále
z prodlení v obvyklé výši s platností od 01.10.2009.
217. Tajemníkovi MěÚ zajistit zakotvení penalizace z prodlení s platbou do nově
uzavíraných smluv ve výši 0,05 % za den prodlení.
218. Vedoucí finančního odboru připravit informaci o stavu pohledávek a porovnání
stavu s předešlými třemi lety.
Termín: do konce října 2009.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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