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Usnesení 
z 13. schůze RM města konané 29.07.2015 

 

 

133. RM schvaluje program schůze s navrženou změnou a doplněním. 
134. RM schvaluje Seznam žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 

01.07.2015 do 31.12.2015. 
135. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 26/2015 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 

města. 
136. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 27/2015 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví 

města. 
137. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 05/2010 mezi městem a nájemcem paní 

Jaroslavou Březinovou dohodou k 30.09.2015. 
138. RM schvaluje pronájem pozemku: parcely č. 438, zahrada o výměře 43 m

2
, v k. ú. Nové 

Město pod Smrkem manželům Petru a Zdeňce Jersákovým, panu Milanu Petrákovi a paní 
Denise Violové, na dobu určitou 10 let. 

139. RM schvaluje pronájem pozemku: části parcely č. 1148/1, trvalý travní porost o výměře 
200 m

2
, v k. ú. Nové Město pod Smrkem panu Miroslavu Kavurovi na dobu určitou 10 let. 

140. RM schvaluje pronájem pozemku: části parcely č. 948, orná půda o výměře 300 m
2
, 

v k. ú. Nové Město pod Smrkem panu Tomáši Gorolovi na dobu určitou 10 let. 
141. RM schvaluje zařadit do programu zasedání ZM k projednání dražbu nemovitosti budova 

č. p. 284 na parcele č. 20, parcela č. 20 – zastavěná plocha o výměře 162 m
2
. 

142. RM doporučuje ke schválení ZM, aby se občané podíleli na úhradě částí kanalizačních 
přípojek ve veřejných pozemcích následovně: přípojky v hodnotě do 6.000 Kč uhradit ve 
skutečné výši a přípojky v hodnotě nad 6.000 Kč uhradit jednotnou výší 6.000 Kč. 

143. RM neschvaluje odstranění lávky na pozemku parcela č. 2098 v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem.  

144. RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřenou 
mezi městem Nové Město pod Smrkem (poskytovatel) a Hospicovou péčí sv. Zdislavy, 
o. p. s., Liberec (příjemce). 

145. RM schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“, Sboru dobrovolných 
hasičů Ludvíkov na akci „Soutěž o pohár starosty SDH – superpohár“ ve výši 50 % 
skutečných nákladů, max. 3.500 Kč. 

146. RM schvaluje závěry kontroly Finančního výboru ze dne 25.05.2015 s tím, že plnění 
nájemní smlouvy bylo prověřeno. 

147. RM projednala Inspekční zprávu a Protokol z inspekce provedené v Mateřské škole, Nové 
Město pod Smrkem, okres Liberec, která proběhla ve dnech 21. – 24. dubna 2015. 

148. RM projednala cenovou nabídku firmy SIBERA SYSTEM, s. r. o., Stará Boleslav na 
obnovu kurtů u Sokolovny s možností položení antukového povrchu nebo umělého 
trávníku s křemičitým pískem a preferuje variantu umělého trávníku s tím, že realizace by 
proběhla z finančních důvodů v příštím roce. 

149. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy č.  878/2015 o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 na akce „Nové Město pod 
Smrkem - chodník Frýdlantská, chodník – Ludvíkovská“. 

150. RM ukládá vedoucí oddělení komunálního hospodářství osazení informačních tabulí 
s piktogramy o zákazu mytí kol a koupání psů na koupališti. 
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