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Usnesení 

z 8. schůze RM konané 16.03.2011 
 
RM schvaluje 

84. Program schůze. 
85. Pronájem části parcely p. č. 1187, travní porost o výměře 445 m2 žadatelce Marii   

Václavkové. 
86. Pronájem části parcely p. č. 878, travní porost o výměře 391 m2, manželům Antonu 

a Pavle Popovičovým. 
87. Pronájem parcely p. č. 407, travní porost o výměře 34569 m2, žadateli  Janu Hradcovi. 
88. Pronájem části parcely p. č. 261, orná půda o výměře 247 m2 a části parcely p. č. 262, 

travní porost o výměře 518 m2, manželům Halyně a Miroslavu Novákovým. 
89. Zveřejnění oznámení 04/2011 o nájmu majetku ve vlastnictví města. 
90. Zveřejnění oznámení 05/2011 o prodeji majetku ve vlastnictví města. 
91. Zveřejnění oznámení 06/2011 o směně majetku ve vlastnictví města. 
92. Zveřejnění oznámení 07/2011 o nájmu majetku ve vlastnictví města. 
93. Přidělení bytu v obytném domě Frýdlantská 59 (byt č. 11) žadatelce Vladimíře Bruské. 
94. Přidělení bytu v obytném domě Frýdlantská 59 (byt č. 33) žadateli Pavlu Bártovi. 
95. Přidělení bytu v obytném domě Frýdlantská 59 (byt č. 15) žadateli Zdeňku Němečkovi. 
96. Doplnění usnesení 45/11/RM z RM č. 5 ze dne 26.01.2011 – Navýšení nájemného se 

týká bytů, u kterých skončila k 31.12.2010 regulace nájemného dle zákona č. 107/2006 
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. 

97. Zvýšení nájemného u bytů s neregulovaným nájemným takto: bez snížené kvality 36,35 
Kč/m2

, se sníženou kvalitou 32,71 Kč/m2, u bytů přidělovaných po rekonstrukci 39,27 m2 
a od 01.03.2012 navýšení těchto cen o 10 %. 

98. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor restaurace v Dělnickém domě, 
Jindřichovická 316 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou EKS 
Factoring, s. r. o. 

99. Ukončení nájemní smlouvy s firmou INTERBYT – Kapek, s. r. o. na nebytové prostory 
Jindřichovická 145 dohodou ke dni 28.02.2011. 

100. Doplnění ceníku pronájmu víceúčelového sálu v Dělnickém domě o položku „Pronájem 
výčepního zařízení“ ve výši 300 Kč/akce s tím, že nájemné se stane příjmem PO SVČ 
„ROROŠ“. 

RM povoluje  
101. Mateřské škole výjimku z nejvyššího počtu dětí v 1. třídě „Sluníčka“ a ve 2. třídě „Ježci“. 

RM potvrzuje  
102. Zástupce v Komunitním plánování obcí Frýdlantska za město Nové Město pod Smrkem 

ve složení: Mgr. Radoslava Žáková, Plíšková Miluše, Bc. Jitka Koutníková.  
RM neschvaluje  

103. Přidělení bytu mimo pořadník v obytném domě 28. října 941 žadatelce Michaele  
Hrevušové. 

RM bere na vědomí 
104. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 76/11/RM, 77/11/RM. 
105. Přehled výše nájemného pozemků ve vlastnictví města. 
106. Informaci o prodeji části parcely p. č. 917/1 a doporučuje posoudit záměr využití 

stavebním úřadem. 
107. Rezignaci pana Miloše Vojáčka na mandát člena zastupitelstva města a vznik mandátu 

panu Ladislavu Rabinovi ke dni 03.03.2011. 
108. Informaci o nabídce výzkumu zdroje radioaktivního pramene v hodnotě 165 tis. Kč.  
109. Závěry inspekční zprávy z inspekční činnosti v PO MŠ. 

 RM ukládá  
110. Vedoucí oddělení komunálního hospodářství připravit nájemní smlouvu na pronájem 

nebytových prostor Jindřichovická 145 firmou Petr Šimr. 
111. Starostovi zajistit zastavení návštěvní knihy. 

 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                                                                                             Mgr. Radoslava Žáková 
 starosta města                                                                                                    místostarostka města 


