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Usnesení 
z 2. schůze RM města konané 10.12.2014 

 

 

21. RM schvaluje program schůze s navrženou změnou. 

22. RM bere na vědomí kontrolu usnesení. Trvá úkol: 146/13/RM, 18/14/RM. 

23. RM bere na vědomí zveřejnění Seznamu žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města 
s platností od 01.01.2015 do 30.06.2015. 

24. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 31/2014 o prodeji nemovitého majetku města. 
25. RM schvaluje pronájem části parcely p. č. 359/1, zahrada o výměře 182 m2, v k. ú. Nové Měs-

to pod Smrkem, paní Haně Kurfiřtové, na dobu určitou po dobu nájmu bytu v domě č. p. 435 
v Jindřichovické ulici. 

26. RM schvaluje pronájem parcel, parcely p. č. 1748, orná půda o výměře 145 m2 a parcely 
p. č. 1775/3, zahrada o výměře 135 m2, v k. ú. Nové Město pod Smrkem, paní Marii Zimové, 
na dobu určitou 10 let. 

27. RM schvaluje pronájem části parcely p. č. 877, trvalý travní porost o výměře 40 m2, 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, manželům Mgr. Josefu a Lívii Molákovým na dobu určitou 
10 let. 

28. RM souhlasí s navrženým řešením OVŽP a silničního správního úřadu MěÚ Nové Město pod 
Smrkem k žádosti pana Honce o odkoupení části parcely p. č. 326 a 936 v k. ú. Hajniště pod 
Smrkem. 

29. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 32/2014 o prodeji nemovitého majetku města. 
30. RM ukládá investičnímu technikovi prověřit stav a navrhnout řešení odvodnění parcely 

p. č. 2189. 
31. RM schvaluje program a termín zasedání ZM č. 2, které se bude konat dne 17.12.2014. 
32. RM schvaluje Inventarizační zápis hlavní inventarizační komise a Souhrnný inventarizační zá-

pis za rok 2014. 
33. RM bere na vědomí předloženou změnu rozpočtu města 2014 – IV. kolo dle komentáře 

a tabulky. 
Navýšení příjmů: o P =   8 435 352 Kč 
Snížení příjmů: o P =   - 8 493 000 Kč 
Navýšení výdajů: o V =   8 559 082 Kč  
Snížení výdajů: o V = - 10 881 498 Kč 
Saldo: P-V = 2 264 769 Kč  

34. RM schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu ze dne 15.12.1999, ve znění Novace smlouvy 
o nájmu ze dne 01.06.2009 o snížení nájmu na 1.300.000 Kč. 

35. RM schvaluje výši odměny pro ředitele Teplárenské novoměstské, s. r. o., za dosažené vý-
sledky ve výrobě elektrické energie. 

36. RM schvaluje Výzvu a zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky ve zjednodušeném pod-
limitním řízení na stavební práce na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Máne-
sova 952“ s výší bankovní záruky 180.000 Kč. 

37. RM schvaluje Jednací řád Rady města s účinností od 11.12.2014. 
38. RM schvaluje rozdělení působnosti starosty a místostarosty města dle předloženého návrhu. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                Ing. Miroslav Kratochvíl 
  starosta města                   místostarosta města 

 

 
 


