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Usnesení 
z 33. schůze RM města konané 02.11.2016 

 

 

202. RM schvaluje program schůze. 
203. RM schvaluje doplnění Zásad pro přidělování bytů do nájmu občanů v územním obvodu 

města. 
204. RM projednala žádost manželů Tomášových, s tím, že v této době není žádný byt 

k přidělení. 
205. RM neschvaluje žádost panu Tomášovi Gorolovi o přidělení bytu v bytovém domě 

Myslbekova 3. 
206. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 29/2016 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města. 
207. RM neschvaluje zveřejnění prodeje nemovitých věcí z vlastnictví města parcely č. 242 – 

trvalého travního porostu o výměře 4 896 m2 v k. ú. Hajniště pod Smrkem a parcely 
č. 1704/5 – ostatní plocha o výměře 347 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem. 

208. RM schvaluje pronájem pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely č. 946 
trvalého travního porostu o výměře 114 m2 a části parcely č. 948 orné půdy o výměře 
885 m2, panu Zdeňku Řehákovi na dobu určitou 10 let., 

209. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 2513/4 
zahrady o výměře 102 m2, paní Soně Tymešové na dobu určitou 10 let. 

210. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 1321/1 
zastavěné plochy o výměře 149 m2, panu Janu Slípkovi na dobu určitou 10 let. 

211. RM doporučuje předložit ZM ke schválení OZV o stanovení kratší doby nočního klidu. 
212. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 30/2016 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města, 

parcely č. 677/1 – ostatní plocha o výměře 65 m2. 
213. RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v bývalém vojenském 

areálu v Hajništi uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a panem Pavlem 
Přibylem, Hajniště. 

214. RM schvaluje individuální dotaci z rozpočtu města kapitoly „ Město“ Lince bezpečí, z. s. ve 
výši 2 100 Kč. 

215. RM jmenuje zástupce zřizovatele ve Školské radě PO ZŠ Ing. Vladislava Petroviče 
a Ing. Miroslava Kratochvíla. 

216. RM projednala vyhlášení volného dne ředitelkou PO ZŠ na den 18. listopadu 2016.  
217. RM ukládá OVŽP prověřit možnost umístění dopravních zrcadel v ulici Jindřichovická 

(zatáčka u Autotrendu) a v Ludvíkově pod Smrkem (zatáčka u bývalé Mety). 
218. RM schvaluje Nájemní smlouvu uzavřenou mezi KOVOŠROT GROUP CZ, a. s., Praha – 

Dolní Měcholupy a městem Nové Město pod Smrkem na pronájem budovy s číslem 
popisným 382 včetně parcely č. 953/1 a pozemku parcely č. 953/2 za účelem provozování 
sběrného místa. 

219. RM souhlasí s poskytnutím účelově vázaného daru ve výši 20.000 Kč od firmy KNORR-
BREMSE, s. r. o., Stráž nad Nisou organizaci Mateřská škola Nové Město pod Smrkem, 
okres Liberec, příspěvková organizace. 

220. RM schvaluje PO MŠ převod finančních prostředků ve výši 200.000 Kč z Rezervního fondu 
do Fondu reprodukce majetku za účelem pořízení investice umývárny s toaletami. 

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

 
 


