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Usnesení 
z 11. schůze RM konané 18.05.2011 

 
RM schvaluje 

150. Program schůze s navrženým doplněním. 
151. Přidělení bytu (garsonka – byt č. 8) v panelovém domě v ulici 28. října 939 žadatelce 

paní Miladě Cimplové. 
152. Pronájem části parcely p. č. 1978/2, ostatní plocha o výměře 11 m2 manželům Janu a 

Šárce Flíčkovým. 
153.  Pronájem části parcely p. č. 948, orná půda o výměře 284 m2 žadatelce Wladyslawě 

Havláskové. 
154. Pronájem parcely p. č. 179, zahrada o výměře 1070 m2 žadateli Janu Kostelníkovi.  
155. Zveřejnění oznámení č. 11/2011 o nájmu majetku obce. 
156. Zveřejnění oznámení č. 12/2011 o prodeji nemovitého majetku obce s doplněním 

parcely p. č. 2154.  
157. Zveřejnění oznámení č. 13/2011 o prodeji nemovitého majetku města. 
158. Doplnění usnesení 134/11/RM o stanovení doby nájmu na dobu 15 let. 
159. Přidělení dotace pro MAMIKLUB o. s. na akci „Velikonoční dílny“ ve výši 30 %, max. 

6.500 Kč.  
160. Přidělení dotace pro Šipkový klub THE BEST na akci „Celoroční činnost a pořádání 

turnajů“ ve výši 30 %, max. 6.000 Kč. 
161. Smlouvu o dílo „Dostavba kanalizační sítě Nové Město pod Smrkem – zhotovení 

dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a komplexní provedení výběrového řízení 
na zhotovitele stavby“ uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha. 

162. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002445/VB1 mezi městem Nové Město 
pod Smrkem (povinný) a společností ČEZ Distribuce, a. s. zastoupenou firmou EMJ, 
s. r. o., Frýdlant (oprávněný).  

163. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4009637/VB1 mezi městem Nové Město 
pod Smrkem (povinný) a společností ČEZ Distribuce, a. s. zastoupenou firmou EMJ, 
s. r. o., Frýdlant (oprávněný).   

164. Umístění banerů firmy RedEight Bike Shop Liberec na domě Jindřichovická 145. 
165. Prezentaci města v publikaci „KAM na výlet s rodinou a jinou zvířenou“, kterou vydává 

o. s. Kam po Česku, Praha, za 4.950 Kč + 50 ks publikací zdarma. 
RM souhlasí  

166. S podnájmem ČOV (inv. č. ČOV 01) a části parcely p. č.  116/1 o výměře 4 m2 v k. ú. 
Jindřichovice pod Smrkem, které jsou v nájmu PO SVČ „ROROŠ“. Podnájemní 
smlouva bude sepsána mezi PO SVČ „ROROŠ“ a NOS, o. s. na dobu určitou do 
30.06.2018. 

167. S použitím rezervního fondu ve výši 35.630,04 Kč jako vratku dotace na Evropskou 
dobrovolnou službu. 

                                                                                                                                                                                                                                  
RM neschvaluje  

168. Pronájem části parcely p. č. 1148/1, trvalý travní porost o výměře 400 m2 žadatelce 
Marianě Kompušové.     

169. Pronájem části parcely p. č. 531 (531/2), zahrada o výměře 101 m2  a části parcely 
p. č. 495 (495/2), ostatní plocha o výměře 85 m2 žadateli panu Oldřichu Tomíčkovi.  

170. Návrh na oznámení o prodeji nemovitého majetku města části parcely p. č. 1408/1. 
 
RM bere na vědomí  

171. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 76/11/RM, 77/11/RM. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                                                                                             Mgr. Radoslava Žáková 
 starosta města                                                                                                    místostarostka města 

 
 

 


