
RM 5 Stránka 1 z 1 11.02.2015 
 

Usnesení 
z 5. schůze RM města konané 11.02.2015 

 

 
27. RM schvaluje program schůze s navrženým doplněním. 
28. RM bere na vědomí kontrolu usnesení. Trvá úkol: 2/4/15/RM.  
29. RM schvaluje přidělení místnosti č. 9 v domě Myslbekova 3 žadateli Tomáši Gorolovi na dobu 

určitou 3 měsíce. 
30. RM schvaluje přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města, Mírové náměstí 

211 (byt č. 4, 2+1 ) žadatelům Vladislavu Pochopenovi a Květoslavě Dvořákové. 
31. RM souhlasí s přihlášením nájemníků z bytového domu Myslbekova 3 k trvalému pobytu. 
32. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 04/2015 o nájmu nemovitého majetku města. 
33. RM schvaluje pronájem parcely p. č. 1582, trvalý travní porost o výměře 547 m2, 

v k. ú. Nové Město pod Smrkem, panu Františku Homolkovi, na dobu určitou 10 let. 
34. RM projednala výše nájemného pozemků ve vlastnictví města. 
35.  RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

a Smlouvu o právu provést stavbu, č. IV-12-4013404/VB/1-LB, uzavřenou mezi městem Nové 
Město pod Smrkem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, zastoupená 
firmou Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o., IČ 62743325 (budoucí oprávněný). 

36. RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26.11.2014 uzavřený mezi městem 
Nové Město pod Smrkem a STV Group, a. s., Praha na pronájem objektu č. 85, stavba 
(vlečka) na p. p. č. 108, 112, 525, 489, 502, 544/7, 544/9, 544/10, 544/11, v k. ú. Hajniště pod 
Smrkem a na p. p. č. 1777/11 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem. 

37. RM schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti objektu 
MŠ Mánesova 952“ firmu ADAPTO, spol. s r. o., Hejnice. 

38. RM souhlasí, ve smyslu odst. 2, čl. III Nájemní smlouvy ze dne 25.03.2011, s podnájmem 
nebytových prostor - restaurace v Dělnickém domě Jindřichovická 316 třetí osobě pouze za 
účelem provozu restaurace. 

39. RM schvaluje zadání zpracování architektonické studie jako vize koncepce rozvoje kempu 
a koupaliště v Novém Městě pod Smrkem dle cenové nabídky architektů společnosti Architekti 
City Upgrade, s. r. o., Praha. 

40. RM schvaluje Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě platné od 24.07.2008 na nájem nebytových 
prostor Frýdlantská 59, Nové Město pod Smrkem uzavřený mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a EASY HELP, o. p. s., Liberec na snížení nájemného do 31.12.2015. 

41. RM schvaluje seznam výší odměn členům JSDH za činnost v roce 2014 předložený velitelem 
panem Rabinou. 
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