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Usnesení 
z 30. schůze RM města konané 27.07.2016 

 
144. RM schvaluje program schůze s navrženými změnami. 
145. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvají úkoly: 119/27/16/RM,124/27/16/RM. 
146. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 18/2016 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města. 
147. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 19/2016 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města. 
148. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 20/2016 o směně nemovitých věcí. 
149. RM schvaluje pronájem pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem parcely č. 1875/1, 

zahrada o výměře 436 m2 a parcely č. 1876/1 zastavěné plochy o výměře 96 m2, manželům 
Zdeňku a Andree Linkeovým na dobu určitou 10 let. 

150. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely č. 948, orná 
půda o výměře 300 m2 panu Davidu Kmeťovi na dobu určitou 10 let. 

151. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 08/2011, mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a nájemcem EKS Factoring, s. r. o. dohodou k 31.08.2016. 

152. RM schvaluje vítěze výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Nové Město pod 
Smrkem – chodník Celní" firmu SILKOM, spol. s r. o., Frýdlant. 

153. RM neschvaluje systémovou podporu služby dopravy seniorů z důvodu existence dalších 
možností takové dopravy v regionu. 

154. RM ukládá vedoucí finančního odboru připravit novou OZV o místním poplatku za lázeňský 
nebo rekreační pobyt v územním obvodu obce města Nové Město pod Smrkem. 

155. RM schvaluje PO SVČ „ROROŠ“ převedení finančních prostředků ve výši 54.199 Kč 
z rezervního fondu do fondu investic a povoluje čerpání fondu investic na nákup auta. 

156. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Základní školou Nové Město pod 
Smrkem, příspěvková organizace a MAS Frýdlantsko, z. s. za účelem realizace projektu „Na 
jedné lodi“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15 007/0000194. 

157. RM schvaluje individuální dotaci z rozpočtu města kapitoly „Opravy a investice“ Farnímu 
sboru Českobratrské církve evangelické na úpravu vstupu do kostela ve výši 12.000 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                Ing. Miroslav Kratochvíl 
  starosta města                   místostarosta města 

 
 

 


