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Usnesení 
ze 13. schůze RM konané 22.06.2011 

 
RM schvaluje 

186. Program schůze. 
187. Pronájem parcel p. č. 173/4, orná půda o výměře 8 847 m2 a p. č. 175, orná půda 

o výměře 6 398 m2, paní Jitce Balkovské. 
188. Pronájem parcel p. č. 1786, zahrada o výměře 1 591 m2, p. č. 1787, zastavěná plocha 

o výměře 289 m2, v k. ú. Nové Město pod Smrkem a část parcely p. č. 299, zastavěná 
plocha o výměře 260 m2, v k. ú. Hajniště pod Smrkem, společnosti EKS Factoring, 
s. r. o. 

189. Pronájem parcel p. č. 1726, trvalý travní porost o výměře 244 m2 a část parcely p. č. 
1709/1, ostatní plocha, o výměře 270 m2, panu Miroslavu Dorberovi. 

190. Zveřejnění oznámení č. 14/2011 o prodeji nemovitého majetku města. 
191. Doplnění nájemní smlouvy N 1/2008 dodatkem o účel využití – na drobnou stavbu. 
192. Zveřejnění oznámení č. 16/2011 o nájmu nemovitého majetku města. 
193. Výše odměn ředitelům PO, které budou vyplaceny z rozpočtovaných mzdových 

prostředků příslušné organizace. 
194. Zveřejnění Oznámení o zakázce na zhotovení stavby „Dostavba a rekonstrukce 

kanalizační sítě Nové Město pod Smrkem“. 
195. Program zasedání ZM č. 5, které se bude konat dne 29.06.2011. 
196. Umístění reklamní navigační plochy na stěnu budovy Jindřichovická 145 firmě 

Singltrek, s. r. o.  
197. Seznam žádostí o byty ve vlastnictví města platný od 01.07.2011 do 31.12.2011. 
198. Přijetí finančního daru pro PO MŠ od zaměstnanců MŠ ve výši 20.000 Kč. 

RM souhlasí 
199. S ukončením nájemní smlouvy N 3/2003 dohodou k 30.06.2011 nájemci panu Jiřímu 

Svobodovi. 
RM neschvaluje  

200. Žádost o pronájem části parcely p. č. 1775/1, ostatní plocha, o výměře 400 m2, panu 
Danielu Gorolovi. 

RM doporučuje  
201. Předložit 3. Změnu ÚPNSÚ Nové Město pod Smrkem ke schválení na zasedání v září 

2011.  
RM nedoporučuje 

202. Předložit OZV 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
zastupitelstvu města.  

203. Poskytnutí finančního vkladu města na rekonstrukci vodojemů v Bílém Potoce a ve 
Frýdlantu a v této fázi nedoporučuje projednání zastupitelstvem města z důvodu 
nevyčerpání všech možností Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., jak potřebné 
finance získat 

RM projednala  
204. Závěrečné zprávy PO ZUŠ, PO ZŠ, PO MŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC za rok 

2010. 
RM bere na vědomí  

205. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 182/11/RM, 183/11/RM, 184/11/RM. 
206. Dokončení 3. Změny ÚPNSÚ Nové Město pod Smrkem, která je připravena ke 

schválení zastupitelstvem města. 
207. Informaci z jednání Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. o financování 

rekonstrukce vodojemu v Bílém Potoce a ve Frýdlantu. 
RM ukládá  

208. Vedoucímu správního odboru vyzvat pana Karla Suka k úhradě kupní ceny objektu 
Myslbekova č. p. 830 do 31.07.2011 a v případě neuhrazení připravit nový návrh na 
zveřejnění prodeje. 

209. Starostovi zařadit OZV 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
k projednání na RM za přítomnosti vedoucí finančního odboru. 

210. Investičnímu technikovi připravit a rozeslat výzvy navrhovatelům jednotlivých 
podnětů 3. změny ÚPNSÚ NPMS k uhrazení nákladů na její pořízení. Termín: 
30.06.2011  

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

 


