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Usnesení 
z 24. schůze RM města konané 06.04.2016 

 
62. RM schvaluje program schůze. 
63. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 61/24/16/RM. 
64. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaný mimo Seznam žadatelů o byt v domě Vaňkova 226 

(byt č. 8) žadatelce Ingrid Himmelové.   
65. RM schvaluje výši jistoty při přidělování bytů ve vlastnictví města na trojnásobek nájemného 

včetně úhrad spojených s užíváním bytu. 
66. RM schvaluje doplnění Zásad pro přidělování bytů z vlastnictví města o odst. g) v  Části II., 

Čl. 4 „Žadatel o přidělení bytu uhradí při podpisu nájemní smlouvy jistinu ve výši trojnásobku 
nájemného včetně úhrad spojených s užíváním bytu“. 

67. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 09/2016 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města. 
68. RM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části parcely č. 28, trvalý travní porost o výměře 

cca 800 m2 v k. ú. Hajniště pod Smrkem. 
69. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 10/2016 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města. 
70. RM schvaluje vyhotovení geometrického zaměření a oddělení pozemků v areálu farmy 

manželů Zemanových. 
71. RM schvaluje přidělení dotací z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“, jednotlivým žadatelům 

v procentních výších ze skutečných nákladů a v maximálních hodnotách dotace dle přiložené 
tabulky k účelům uvedeným v žádostech. 

72. RM schvaluje o. s. Fryyfest úhradu části kulturního programu při akci „Fryyfest 2016“ ve výši 
150.000 Kč z rozpočtu města, kapitoly „Kultura“. 

73. RM schvaluje dotaci z rozpočtu města kapitoly „Sociální služby“ pro Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o. p. s. na Kompletní terénní sociální služby ve výši 7.384 Kč. 

74. RM schvaluje individuální dotaci z rozpočtu města kapitoly „Město“ pro Jizerskou, o. p. s. na 
úpravu a údržbu Jizerské lyžařské magistrály ve výši 15.000 Kč a individuální dotaci 
z rozpočtu města kapitoly „Opravy a investice“ Farnímu sboru Českobratrské církve 
evangelické na připojení objektu fary k veřejné kanalizaci ve výši 13.000 Kč. 

75. RM neschvaluje žádost o přidělení dotace z rozpočtu města ZO Českého svazu včelařů Nové 
Město pod Smrkem z důvodu nenaplnění Pravidel pro čerpání dotací z rozpočtu města. 

76. RM pověřuje vedoucí finančního odboru uzavíráním Veřejnoprávních smluv na poskytnutí 
dotace z rozpočtu města do výše 50 tis. Kč. 

77. RM schvaluje zápočet dluhu firmy Restaurace Nové Město, s. r. o., Praha dle podkladů 
finančního odboru v aktuální výši 74.289 Kč. 

78. RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor MC Mamiklub v přízemí budovy 
knihovny, Palackého 276, dohodou k 31.12.2015. 

79. RM neschvaluje nabídku vydavatelství IPR, s. r. o., Praha na propagaci Nového Města pod 
Smrkem v průvodci Kam v Praze/Křížem krážem ČR. 

80. RM neschvaluje nabídku na propagaci města v ekonomickém magazínu PROFIT. 
81. RM ukládá starostovi upozornit vedoucího OO PČR v Novém Městě pod Smrkem na 

parkování na chodnících. 
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