Usnesení
ze 76. schůze RM konané 06.10.2010
RM schvaluje
251.
Program schůze.
252.
Přidělení bytu mimo pořadník v ulici 28. října č. p. 940 z humanitárních důvodu na
dobu určitou jeden rok.
253.
Pronájem části parcely p. č. 402 žadateli Hai Bui Ngoc.
254.
Zveřejnění oznámení č. 25/2010 o nájmu majetku obce.
255.
Zveřejnění oznámení č. 26/2010 o prodeji majetku obce.
256.
Snížení nájemného na 1 Kč/čtvrtletí od 01.01.2011 do 31.12.2011 na pronájem
nebytových prostor Ludvíkovská 34 (garáž) a Jindřichovická 316 a pověřuje starostu
uzavřít dodatky k nájemním smlouvám.
257.
Přidělení dotace z rozpočtu města Sboru Jednoty bratrské na akci „Kurz Alfa“ ve výši
20% skutečných nákladů, max. 1.720 Kč.
258.
Příspěvek pro Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem
a okolí ve výši 15.009 Kč na tisk brožury/publikace „Osud krajiny v křížcích a božích
mukách – Ludvíkov pod Smrkem“ a tisk knihy s historickým obsahem „Václav Tima:
Nové Město pod Smrkem“ z kapitoly „Kultura“.
259.
Spolufinancování „Studie obnovy a využití kulturního dědictví Novoměstska
a Ludvíkova pod Smrkem“ ve výši 4.000 Kč z kapitoly „Kultura“.
260.
Nákup elektronické verze leteckých snímků města od firmy THC PRESS Karlovy Vary
z kapitoly „Město – propagace“.
261.
Výši odměny pro ředitele PO ZŠ z projektu na podporu škol, které realizují inkluzivní
vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010.
RM neschvaluje
262.
Přidělení místnosti v obytném domě Myslbekova 3 žadatelce Evě Bartelové.
RM pověřuje
263.

264.

Starostu k vyhlášení vítěze Výběrových řízení na podlimitní veřejné zakázky
„Zlepšení tepelně-technických vlastností objektu Mateřská škola č. p. 952, ulice
Mánesova, Nové Město pod Smrkem“, „Zlepšení tepelně-technických vlastností
obvodových konstrukcí objektu: Bytový dům č. p. 29 a 30, ul. Revoluční, Nové Město
pod Smrkem“. „Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí
objektu: Bytový dům č. p. 34 a 35, ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem“,
„Zlepšení tepelně technických vlastností objektu bytový dům č. p. 1051 a 1052, ulice
Vaňkova, Nové Město pod Smrkem“ v souladu s výsledky výběrových řízení a podpisu
příslušných smluv s vítězi výběrových řízení.
Starostu v případě, že nebudou po zveřejnění nového Oznámení na pronájem
nebytových a bytových prostor Jindřichovická 316 noví zájemci v termínu do
22.10.2010, uzavřít nájemní smlouvu s paní Evou Hönigovou.

RM bere na vědomí
265.
Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 165/10/RM, 189/10/RM, 235/10/2010.
RM ukládá
266.

Vedoucí oddělení komunálního hospodářství opět zveřejnit záměr pronájmu
nebytových a bytových prostor Jindřichovická 316 a zaslat ke zveřejnění i v obcích na
Frýdlantsku.

Ing. Pavel Smutný v.r.
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková v.r.
místostarostka města
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