Usnesení
ze 4. schůze RM města konané 21.01.2015
1. RM schvaluje program schůze s navrženou úpravou.
2. RM ukládá vedoucímu správního oboru připravit Smlouvu na bezúplatný převod hasičského

auta Avia.
RM bere na vědomí kontrolu usnesení. Trvá úkol: 30/14/RM.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 01/2015 o prodeji nemovitého majetku města.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 02/2015 o prodeji nemovitého majetku města.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 03/2015 o prodeji nemovitého majetku města.
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RM schvaluje pronájem části parcely p. č. 894, ostatní plocha o výměře 17 m ,
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, panu Zbyňku Svobodovi na dobu určitou 10 let.
8. RM schvaluje pronájem parcely p. č. 532/1, ostatní plocha o výměře 10 420 m2,
v k. ú. Hajniště pod Smrkem, panu Miroslavu Dorberovi na dobu určitou 10 let.
9. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely p. č. 393.
10. RM neschvaluje přidělení místnosti č. 9 v domě Myslbekova 3 žadateli Tomáši Gorolovi.
11. RM schvaluje přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města, 28. října 940
(garsonka, byt č. 5) žadatelce Věře Danczové.
12. RM schvaluje přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města, 28. října 940
(2+1, byt č. 8) žadatelce Jaroslavě Kováčikové.
13. RM schvaluje přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města, Vaňkova 1052
(3+1, byt č. 4) žadatelce Gabriele Ginčové.
14. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města
Frýdlantská 59 (byt č. 30, garsonka) žadateli Dušanovi Luprichovi.
15. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města
Frýdlantská 59 (byt č. 26, garsonka) žadatele Olze Kelemenové.
16. RM schvaluje Seznam žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 01.01.2015
do 30.06.2015.
17. RM doporučuje ZM ke schválení přepracovaný návrh odměn zastupitelů za vykonávané funkce.
18. RM neschvaluje vstup města Nové Město pod Smrkem do Sdružení obcí Libereckého kraje.
19. RM stanovuje dle § 102 odst. 2 písm. j), počet pracovníků obce zařazených do městského
úřadu na počet 68, z toho 34 pracovníků na VPP s platností od 01.03.2015.
20. RM schvaluje umístění reklamního poutače Pension & Restaurant U Všech andělů
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o rozměrech 1200 cm x 800 cm na parcele p. č. 433/1 za 1.000 Kč/m /rok.
21. RM ukládá vedoucímu správnímu odboru připravit Nájemní smlouvu na umístění reklamního
poutače Pension & Restaurant U Všech andělů o rozměrech 1200 cm x 800 cm na parcele
p. č. 433/1.
22. RM ukládá vedoucímu správnímu odboru předat FVS, a. s., Frýdlant a pravidelně aktualizovat
seznam prodaných nově vybudovaných kanalizačních přípojek.
23. RM schvaluje zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení
na akci “Nové Město pod Smrkem – parkoviště ul. Mánesova, ul. Jindřichovická“ firmou
PROMOS SOSNOVÁ, spol. s r. o., Česká Lípa.
24. RM neschvaluje nabídku JAS AIR CZ, spol. s r. o., Letiště Hosín, Hluboká nad Vltavou na pořízení leteckých snímků města.
25. RM neschvaluje nabídku společnosti DARUMA – Multimediální informační a orientační systémy na prezentaci města formou videospotu ve zvukovém informačním panelu v Jablonci nad
Nisou.
26. RM neschvaluje finanční příspěvek Společnosti pro Jizerské hory, o. p. s., Liberec na činnost
v roce 2015.
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Ing. Pavel Smutný
starosta města
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