Usnesení
ze 48. schůze RM města konané 27. 9. 2017
139. RM schvaluje program schůze s navrženým doplněním.
140. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 127/48/17/RM.
141. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města
Mánesova 937 (byt č. 11, garsonka) žadateli Tomáši Ročkovi, 28. října 940 (byt č. 5,
garsonka) žadateli Eduardu Cinovi, Mánesova 937 (byt č. 8, garsonka) žadateli Michalu
Preisolovi, Mánesova 937 (byt č. 1, 2+1) žadatelce Anně Tomášové, Myslbekova 3 (byt č. 6)
žadateli Janu Pavelekovi.
142. RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Švermova 301 žadatelce
Daniele Procházkové a žadateli Františku Honsovi.
143. RM neschvaluje zveřejnění oznámení č. 19/2017 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví
města.
144. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 20/2017 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví města.
145. RM schvaluje umístění reklamní plochy „Penzionu U Všech Andělů“ o rozměrech 1,2 m x
0,8 m na parcele č. 2085/7 v k. ú. Nové Město pod Smrkem a na parcele č. 259 v k. ú.
Hajniště pod Smrkem, za 1.000 Kč/plochu/rok.
146. RM schvaluje umístění reklamní plochy na štítu budovy, domu č. p. 145 v Novém Městě pod
Smrkem.
147. RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti čj.:
58383/2017-O25, uzavřenou mezi Českými dráhami, a. s., IČ 709 94 226 (budoucím
povinným) a městem Nové Město pod Smrkem (budoucím oprávněným).
148. RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu (č. IE-12-4005588/VB/001- LB - Nové Město p/Sm-čp.17, přípojka, kNN),
uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín, IČ 24729035 (budoucí oprávněný).
149. RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřené mezi městem
Nové Město pod Smrkem (budoucím povinným) a Milenou Koukalovou, Milanem Rajnem
a Petrem Rajnem (budoucími oprávněnými).
150. RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích počet pracovníků
obce zařazených do městského úřadu na celkový počet 74, z toho 35 pracovníků VPP,
s platností od 1. 9. 2017.
151. RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích změnu
organizační struktury městského úřadu s platností od 1. 9. 2017.
152. RM projednala možnost vyhlášení konkurzů na ředitele školských příspěvkových organizací
PO MŠ, PO ZUŠ a PO SVČ „ROROŠ“ před skončením 6. letého funkčního období.
153. RM ukládá vedoucímu správnímu odboru připravit Nařízení města o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje.
154. RM ukládá starostovi připravit pro porovnání nabídky cen elektrické energie od společností
ČEZ a INNOGY.
155. RM souhlasí s údržbou a opravami majetku svěřeného PO ZŠ, jejichž hodnota přesahuje
40.000 Kč a týkají se rekonstrukce dvou žákovských toalet (výměna vodoinstalace, snížení
stropů, výměna zárubní a dveří, nové obklady a dlažba) a odstranění starého a vybudování
nového kabinetu.
156. RM schvaluje Smlouvy o dílo mezi Ing. Jaroslavem Hoffmanem, Praha a městem Nové
Město pod Smrkem na výměnu kotelen v ubytovně v Lesní a Základní škole Jindřichovická.

Ing. Pavel Smutný
starosta města
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