
Usnesení 
z 57. schůze RM města konané 7. 2. 2018 

 

15. RM schvaluje program schůze. 
16. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 166/49/17/RM, 10/56/18/2018. 
17. RM schvaluje přidělení bytu přidělovaného dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví 

města 28. října 939 (byt č. 10, 4+1) žadatelce Andree Novákové a Ondřeji Zemánkovi 
a Myslbekova 3 (byt č. 4, 2+1) žadatelce Mileně Karalové a Milanu Sivákovi. 

18. RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Švermova 301 (byt č. 8) 
žadatelce Rozálii Matějkové. 

19. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 03/2018, mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a nájemci manželi Lubomírem a Irenou Pacovskými dohodou k 31. 12. 2017. 

20. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 02/2018 o nájmu nemovitých věcí z vlastnictví 
města. 

21. RM schvaluje umístění reklamní plochy společnosti CiS Systems, s. r. o., o rozměrech 
3x2 m na náměstí na parcele č. 664/1 v k. ú. Nové Město pod Smrkem, za 
1.000 Kč/m2/rok vč. DPH. 

22. RM schvaluj Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o  právu 
provést stavbu č. IP-12-4007929/VB/1 uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem 
(budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 (budoucí oprávněný).  

23. RM schvaluje předložené nové Nájemní smlouvy pro příspěvkové organizace zřízené 
městem s platností od 1. 1. 2018. 

24. RM schvaluje realizaci projektu „Nové Město pod Smrkem – Asistenti prevence 
kriminality“ v období let 2018 – 2020 a podání žádosti o dotaci do programu MV – 
Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 a schvaluje minimální povinnou 
spoluúčast města ve výši 10 % z rozpočtu celého projektu. 

25. RM schvaluje program a termín zasedání ZM č. 19, které se bude konat dne 21. 2. 2018 
od 17:00 hodin a pověřuje starostu případným doplněním programu.  

 

 

 

 

 

 

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


