Usnesení
ze 46. schůze RM města konané 16. 8. 2017
102. RM schvaluje program schůze s navrženou úpravou.
103. RM schvaluje Seznam žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 1. 7. 2017
do 31. 12. 2017.
104. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 24/2008, mezi městem Nové Město pod
Smrkem a nájemcem panem Erichem Prchlíkem dohodou k 31. 8. 2017.
105. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 14/2017 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města.
106. RM souhlasí se snížením nájemného za muniční sklady v areálu bývalých Vojenských
skladů Hajniště na 180.000 Kč/čtvrtletí od 1. 11. 2017.
107. RM neschvaluje individuální dotaci z rozpočtu města kapitoly „Město“ pro Nadaci Ivana
Dejmala pro ochranu přírody na Ekologickou výchova dětí v Libereckém kraji.
108. RM schvaluje individuální dotaci z kapitoly „Opravy a investice“ na opravu střešního pláště
kostela v Ludvíkově pro Římskokatolickou farnost ve výši 18.000 Kč.
109. RM schvaluje provedení výměny obou oběhových čerpadel v objektu Textilanská 661
(budova bývalé základní škola praktické).
110. RM souhlasí s provedením terénních úprav na hasičském cvičišti v Plovárenské ulici s tím,
že práce budou provedeny do 31. 10. 2017.
111. RM schvaluje PO ZŠ převod finančních prostředků ve výši 47 582 Kč z příspěvku zřizovatele
na pořízení dlouhodobého hmotného majetku do investičního fondu a jeho čerpání.
112. RM schvaluje PO ZŠ pořízení investice nad 40.000 Kč – dětské prolézačky TEE PEE.
113. RM povoluje PO MŠ výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy.
114. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele v uzavřené výzvě na zakázku
malého rozsahu „Zalesnění degradovaných pozemků v lokalitě Mokrá louka“.
115. RM souhlasí se zněním nových stanov Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko.
116. RM souhlasí, v souvislosti s realizací akce rekonstrukce a výstavba chodníku a vozovky
v Celní ulici, s provedením rekonstrukce 144 m kabelové trasy veřejného osvětlení včetně
výměny pěti sloupů za nové dle cenové nabídky firmy EMJ, s. r. o., Frýdlant ve výši
92.417,40 Kč včetně DPH a s provedením prací na stavbě administrativní budovy Palackého
284, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci – slaboproudé rozvody telefonní
a počítačové sítě s napojením na stávající sítě budovy Palackého 280 a zabezpečovací
signalizaci dle cenové nabídky firmy Oaza-net ve výši 256.173 Kč včetně DPH.
117. RM souhlasí s umístěním singltrekové stezky na lesních pozemcích města v lokalitě
u nástupního místa U Kyselky.
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starosta města
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