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Usnesení 
ze 14. schůze RM města konané 19.08.2015 

 

 

151. RM schvaluje program schůze s navrženými změnami a doplněním. 
152. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. 
153. RM schvaluje přidělení bytů dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města, Mírové 

Náměstí 212 (byt č. 1, 2+1) žadateli Pavlu Karalovi a 28. října 940 (byt č. 10, 2+1) 
žadatelce Haně Kricnarové.  

154. RM doporučuje ZM schválit žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR 
„Podpora terénní práce na rok 2016“. 

155. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 29/2015 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví 
města. 

156. RM schvaluje pronájem pozemku parcely č. 331, zahrada o výměře 357 m2 v k. ú. 
Ludvíkov pod Smrkem paní Martině Hulové na dobu určitou 10 let. 

157. RM schvaluje pronájem pozemků v k. ú. Hajniště pod Smrkem parcely č. 173/1, orná 
půda o výměře 25 559 m2 a parcely č. 395/1, trvalý travní porost o výměře 6 613 m2 panu 
Petru Novákovi na dobu určitou 10 let. 

158. RM schvaluje pronájem pozemku: parcely č. 2093/2, trvalý travní porost o výměře 230 m2 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem paní Daniele Janákové na dobu určitou 10 let. 

159. RM ukládá vedoucí komunálního hospodářství zadat výrobu směrové cedule ke koupališti 
a zajistit její umístění na mostku přes Lomnici. 

160. RM schvaluje program a termín zasedání ZM č. 6, které se bude konat dne 02.09.2015. 
161. RM schvaluje pojmenování bezejmenného potoka v délce cca 750 m v Ludvíkově pod 

Smrkem, který pramení mezi domy č. p. 186 a č. p. 75 a protéká různými parcelami 
a u domu č. p. 54 se vlévá jako levostranný přítok do Ludvíkovského potoka, po panu 
Jiřím Hradilovi „Hradilův potok“. 

162. RM ukládá starostovi provést registraci nového názvu potoka v Ludvíkově pod Smrkem 
na zeměměřickém úřadu. 

163. RM souhlasí s poskytnutím účelově vázaného daru ve výši 30.000 Kč od firmy KNORR-
BREMSE, s. r. o., Stráž nad Nisou organizaci Středisko volného času „ROROŠ“, Nové 
Město pod Smrkem, příspěvková organizace na akci „Sportovní třídenní camp na 
táborové základně v Jindřichovicích pod Smrkem“. 

164. RM neschvaluje nabídku firmy PROXIMA Bohemia, s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm 
o zápisu Nového Města pod Smrkem v rozsáhlé publikaci "Česká republika – města 
a obce". 
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