Usnesení
z 59. schůze RM města konané 7. 3. 2018
26. RM schvaluje program schůze s navrženým doplněním.
27. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvá úkol: 166/49/17/RM, 10/56/18/2018.
28. RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900094374/1/2018, mezi městem
Nové Město pod Smrkem (povinným), GasNet, s. r. o., IČ 27295567 Ústí nad Labem
(oprávněným) a Libuší Hypšovou (investorem).
29. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 04/2018 o nájmu nemovitých věcí z vlastnictví
města.
30. RM schvaluje umístění reklamní plochy společnosti CiS Systems s. r. o., o rozměrech
2
1x2 m na parcele č. 894/1 v k. ú. Nové Město pod Smrkem, za 1.000 Kč/m /rok, včetně
DPH.
31. RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Hajniště pod Smrkem, části parcely č. 281/1
2
trvalého travního porostu o výměře 800 m , panu Liboru Bechnému dobu určitou 10 let.
32. RM schvaluje Dodatek č. 12 k nájemní smlouvě platné od 1. 3. 2008 na nájem nebytových
prostor Vaňkova 225 (lékárna), Nové Město pod Smrkem mezi městem Nové Město pod
Smrkem a Sanovia, a. s., Ostrava Radvanice s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
33. RM souhlasí s navýšení kapacity Mateřské školy, Nové Město pod Smrkem, okres
Liberec, příspěvková organizace na 130 dětí.
34. RM odstupuje od objednávky firmy ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.,
Liberec na provedení administrativního zajištění veřejné soutěže na dodavatele stavby
v režimu podlimitního řízení na akci „Humanizace objektu č. p. 270, Nové Město pod
Smrkem“.
35. RM schvaluje cenovou nabídku a uzavření Příkazní smlouvy na provedení
administrativního zajištění veřejné soutěže na dodavatele stavby v režimu podlimitního
řízení na akci „Humanizace objektu č. p. 270, Nové Město pod Smrkem“ s firmou PF
Agency, s. r. o., Liberec.
36. RM schvaluje nabídku na Zpracování průzkumu návštěvnosti „Singltrek pod Smrkem
2018“ firmou Monitoring návštěvnosti, s. r. o., Dolany.
37. RM schvaluje vydání brožur Farní okrsek (česko-německá 200 ks) a Seznam duchovních
kostela sv. Kateřiny (200 ks) s tím, že 50 ks od každé brožury bude předáno k prodeji do
Infocentra a náklady na tisk ve výši 10.000 Kč budou hrazeny z rozpočtu města, kapitoly
„Město“.
38. RM schvaluje užití znaku města Nové Město pod Smrkem na brožurách Farní okrsek
(česko-německá) a Seznam duchovních kostela sv. Kateřiny.
39. RM souhlasí s uzavřením Servisně materiálové smlouvy o pronájmu černobílého
tiskového zařízení Kyocera M2040DN mezi KASRO, spol. s r. o., Liberec a Základní škola
Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace.
40. RM povoluje Základní škole Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace, Nové
Město pod Smrkem dle § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, výjimku
z nejvyššího počtu žáků ve třídě.
41. RM schvaluje individuální dotaci pro AFK z kapitoly „AFK“ na údržbu sportovního areálu
a činnost fotbalového klubu ve výši 48.000 Kč.
42. RM ukládá vedoucí oddělení bytové správy zajistit kontrolu vyvážení topných soustav.
43. RM schvaluje zadání poptávkového řízení na dodavatele stavby „Kanalizační přípojka pro
dům s pečovatelskou službou“.

Ing. Pavel Smutný
starosta města
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