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Usnesení 
ze 49. schůze RM města konané 11. 10. 2017 

 

157. RM schvaluje program schůze. 
158. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 127/48/17/RM. 
159. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města 

Mánesova 926 (byt č. 10) žadateli Jiřímu Svobodovi. 
160. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného mimo Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví 

města Frýdlantská 59 (byt č. 6) žadateli Janu Čápovi. 
161. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného mimo Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví 

města Frýdlantská 59 (byt č. 28) žadateli Jaromíru Mlejnkovi. 
162. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného mimo Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví 

města Frýdlantská 59 (byt č. 32) žadateli Michalu Bendigovi. 
163. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného mimo Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví 

města Frýdlantská 59 (byt č. 39) žadatelce Kateřině Hradilové. 
164. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Nové Město pod Smrkem jako pronajímatelem 

a společností STV GROUP, a. s. jako nájemcem o pronájmu areálu skladů munice v Hajništi 
na dobu určitou do 1. 11. 2022.  

165. RM schvaluje Nařízení rady města č. 01/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 
na území města Nové Město pod Smrkem. 

166. RM ukládá vedoucí oddělení komunálního hospodářství osadit na příjezdové komunikace do 
Nového Města pod Smrkem, Hajniště a Ludvíkova pod Smrkem informační cedule o zákazu 
podomního a pochůzkového prodeje. 

167. RM schvaluje podání odvolání ve věci soudního sporu ve věci žalobce Město Nové Město 
pod Smrkem proti žalovanému Vojenské lesy a statky s. p.  

168. RM schvaluje ceny energií v dodatcích ke Smlouvám na odběr elektrické energie od 
BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o., Praha na rok 2018 pro odběrná místa města 
a doporučuje příspěvkovým organizacím uzavřít dodatky dle předložené nabídky. 

169. RM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o umístění reklamy na štítu budovy č. p. 145, ulice 
Jindřichovická mezi městem Nové Město pod Smrkem a Antonie Hotels, s. r. o., Frýdlant na 
období od 15. 10. 2017 do 31. 12. 2019 s tím, že čl. 1 odst. 3 Dodatku bude znít: „Zájemce 
zaplatí za poskytnutí reklamní plochy částku 15.000 vč. DPH“. 

170. RM souhlasí s uzavřením Servisně materiálové smlouvy o pronájmu barevného 
multifunkčního zařízení DEVELOP Ineo+ 227 mezi KASRO, spol. s r. o. a Sportovní 
a relaxační centrum, příspěvková organizace. 

171. RM schvaluje individuální dotaci z rozpočtu města, kapitoly „Město“ pro Okrašlovací spolek 
na vydání kalendáře 2018 ve výši 3.000 Kč. 

172. RM schvaluje Darovací smlouvu Č.j.: HSLI-2037-65/KŘ-EKO-P-200-2017 mezi Českou 
Republikou – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a městem Nové Město pod 
Smrkem – Osobní automobil ŠKODA OCTAVIA 1,6 74/KW. 
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