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Usnesení 
z 68. schůze RM města konané 3. 10. 2018 

 

 

159. RM schvaluje program schůze s navrženým doplněním. 
160. RM schvaluje závěry kontroly usnesení. 
161. RM schvaluje ukončení splácení dluhu pana Lumíra Chlebka z důvodu, že jistina již byla 

splacena a dochází k přeplácení. 
162. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 17/2018 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města. 
163. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 18/2018 o nájmu nemovitých věcí z vlastnictví města. 
164. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 20/2018 o nájmu nemovitých věcí z vlastnictví města. 
165. RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 19/2018 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města. 
166. RM schvaluje Zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Nové Město pod Smrkem 

(Povinným) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, (Oprávněný), spočívající v umístění, 
provozování a udržování zařízení distribuční soustavy, podzemního vedení NN a přípojkové 
skříně v pilíři na pozemku, parcele č. 2085/8 v k. ú. Nové Město pod Smrkem dle geometrického 
plánu č. 1072-4140/2018. Výměra věcného břemene činí 0,2 m2. 

167. RM schvaluje ceník nájemného za pronájem víceúčelového sálu v Dělnickém domě od 1. 1. 2019 
– nájem sálu 800 Kč, nájem barové části 300 Kč, nájem techniky 500 Kč, záloha za úklid 1.500 
Kč, záloha za rozbitý inventář 1.500 Kč. 

168. RM schvaluje Cenovou nabídku firmy Energomex na zajištění podkladů pro podání žádosti 
o dotaci z dotačního programu OPŽP PO5 v oblasti instalace vzduchotechnických jednotek 
s rekuperací do školních tříd a FVE na objekt Mateřské školy Nové Město pod Smrkem ze dne 
10. 9. 2018. 

169. RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce Č. DSO 35/2018 mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Městem 
Nové Město pod Smrkem a dalšími obcemi na Mobilní podium Stagemobil L. 

170. RM schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“ pro SDH Ludvíkov pod 
Smrkem na akci „Vyhlášení vítězů seriálu SUPERPOHÁR“ ve výši 50 % ze skutečných nákladů, 
max. 4.200 Kč.  

171. RM souhlasí s navýšením kapacity školní družiny pro Základní školu Nové Město pod Smrkem, 
příspěvková organizace, Nové Město pod Smrkem na 90 žáků. 

172. RM souhlasí s výměnou pronajatých nebytových prostor v objektu Palackého 275 mezi 
Sdružením Tulipan, z. s. a Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou v Liberci, 
pracovištěm Nové Město pod Smrkem a pověřuje starostu podpisem nových nájemních smluv.  
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