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Usnesení 
z 12. schůze RM města konané 17.06.2015 

 

 

119. RM schvaluje program schůze. 
120. RM schvaluje program a termín zasedání ZM č. 5, které se bude konat dne 24.06.2015. 
121. RM schvaluje zveřejnění Seznamu žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví města s platností 

od 01.07.2015 do 31.12.2015 k připomínkování. 
122. RM schvaluje výše odměn ředitelům PO ZŠ, PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO 

SRC, které budou vyplaceny z rozpočtovaných mzdových prostředků příslušné organizace. 
123. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 23/2015 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 

města. 
124. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 24/2015 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví 

města. 
125. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 25/2015 o směně nemovitých věcí. 
126. RM doporučuje projednat žádost pana Daniela Suka o prodej nemovitých věcí v k. ú. Nové 

Město pod Smrkem: stavby, budovy občanské vybavenosti bez čp./če. na parcele č. 266, 
zastavěná plocha; pozemku, parcely č. 266, zastavěná plocha o výměře 86 m2; pozemku, 
parcely č. 267, zahrada o výměře 352 m2 na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2015. 

127. RM doporučuje projednat úplatné nabytí, koupi nemovitých věcí v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem: pozemku, části parcely č. 778/1, zastavěná plocha o výměře 106 m2; pozemku, 
parcely č. 778/2, zastavěná plocha o výměře 10 m2 na jednání zastupitelstva města 
dne 24.06.2015. 

128. RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 13/2010 uzavřené mezi městem Nové 
Město pod Smrkem a Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové. 

129. RM schvaluje Sazebník pečovatelských služeb s platností od 01.07.2015. 
130. RM povoluje PO MŠ výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách Hvězdičky, Sluníčka 

a Ježci dle § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 
131. RM schvaluje přijetím finančního daru bez účelového určení pro Mateřskou školu, Nové 

Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace, od zaměstnankyně MŠ ve 
výši 20.000 Kč. 

132. RM schvaluje nabídku firmy PIP, s. r. o, Hradec Králové o umístění reklamy města 
v brožuře „Města a obce Libereckého kraje“. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ing. Pavel Smutný                Ing. Miroslav Kratochvíl 
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