Usnesení
z 57. schůze RM konané dne 07.10.2009
RM schvaluje
222. Program schůze s navrženou změnou.
223. Zveřejnění oznámení č. 28/2009 o prodeji nemovitého majetku obce.
224. Zveřejnění oznámení č. 29/2009 o nájmu nemovitého majetku obce.
225. Ukončení nájemní smlouvy č. N 22/2005 uzavřenou mezi městem Nové Město pod
Smrkem a paní Květou Demeterovou dohodou. RM trvá na uhrazení dlužného
nájemného.
226. Přidělení bytu v bytové domě Frýdlantská 59 žadatelům Janě Brůnové (byt č. 35), Petru
Veselovskému (byt č. 32) a Jiřímu Láznickému (byt č. 13).
227. Přidělení přístřeší, místnost č. 10 v obytném domě Myslbekova 3, paní Zuzaně Gorolové.
228. Umístění reklamní tabule „Lázně Libverda a. s.“ v ulici Frýdlantská.
229. Cenu za umístění reklamních tabulí 1.000 Kč/rok/m2 plochy tabule.
230. Směrnici Rady města pro řízení a hospodaření příspěvkových organizací s účinností od
01.01.2010 s projednanými změnami.
231. Výši členských příspěvků v zájmových útvarech PO SVČ „ROROŠ“.
232. Ceny nájmu táborové základny PO SVČ „ROROŠ“.
233. PO SVČ „ROROŠ“ ceny nájmu víceúčelového sálu a ceny za poškozený inventář
víceúčelového sálu.
234. Způsob úhrady nákladů za pořízení 3. změny ÚP dle výměry ploch.
235. Přidělení dotace z rozpočtu města pro nakladatelství Knihy 555 na realizaci výstavy ve
výši 3.000 Kč.
RM neschvaluje
236. Žádost o přidělení místnosti v obytném domě v ulici Myslbekova 3 žadatelce Andree
Gorolové.
237. Žádost akciové společnosti Lázně Libverda o možnost umístění reklamní tabule „Lázně
Libverda a. s.“ na Mírovém náměstí a doporučuje vytipovat jiné vhodné místo.
RM jmenuje
238. Členy školské rady ZŠ Mgr. Radoslavu Žákovou a pana Jana Selnekoviče s platností od
20.12.2009 do 20.12.2012.
RM bere na vědomí
239. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 54/09/RM, 95/09/RM, 218/09/RM.
240. Roční plán akcí 2009/2010 PO SVČ „ROROŠ“.
RM ukládá
241. Místostarostce prověřit možnosti úpravy nájemní smlouvy s LRS a pozvat pana Kotlára
na schůzi RM k projednání současné situace v Komunitním centru.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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