Usnesení
ze 14. schůze RM konané 27.07.2011
RM schvaluje
211.
Program schůze.
212.
Přidělení bytu č. 13 (3+1) v bytovém domě 28. října 941 paní Sabině Matyskové.
2
213.
U pronájmu parcel p. č. 1786, zahrada o výměře 1 591 m , p. č. 1787, zastavěná
2
plocha o výměře 289 m , v k.ú. Nové Město pod Smrkem a část parcely p. č. 299,
2
zastavěná plocha o výměře 260 m , v k. ú. Hajniště pod Smrkem, společnosti EKS
Factoring, s. r. o., výši nájemného u zahrady a zastavěné plochy 4 % z částky 7 Kč/
2
m /rok.
2
214.
Pronájem parcel p. č. 2040/1 – trvalý travní porost o výměře 36 197 m , p. č. 2040/2 –
2
trvalý travní porost o výměře 4 680 m , p. č. 2040/3 – trvalý travní porost o výměře
2
2
3 711 m , p. č. 955/1 – trvalý travní porost o výměře 4 094 m v k. ú. Nové Město pod
Smrkem panu Karlu Hofírkovi s tím, že nájemce uhradí dlužné nájemné po
předchozím nájemci do 30.06.2012.
215.
Zveřejnění oznámení č. 17/2011 o prodeji nemovitého majetku obce.
216.
Zveřejnění oznámení č. 18/2011 o prodeji nemovitého majetku obce.
217.
Zveřejnění oznámení č. 19/2011 o nájmu nemovitého majetku města.
218.
Zveřejnění oznámení č. 20/2011 o směně nemovitého majetku města.
219.
Zadání vypracování studie zastavitelnosti území včetně návrhu vzhledu objektů garáží
u okálů firmě Construction Management, s. r. o., Liberec.
220.
Zveřejnění oznámení č. 21/2011 o prodeji movitého majetku – traktoru AGT 835 T
včetně příslušenství.
221.
Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce
„Renovace areálu Střediska volného času „ROROŠ“.
222.
Přijetí finančního daru pro PO ZŠ od firmy Knorr-Bremse ČR, s. r. o., Stráž nad Nisou
ve výši 25.000 Kč.
223.
Finanční příspěvek Singltreku pod Smrkem, o. p. s. na údržbu singltrekových stezek
z rozpočtovaných prostředků kapitoly „Město“ ve výši 40.000 Kč.
224.
Příspěvek z rozpočtu města kapitoly „Kultura“ Kulturnímu sdružení občanů německé
národnosti na kulturní program ve výši 4.500 Kč a zakoupení publikací druhého
vydání knihy Smrk v hodnotě 50.000 Kč.
RM neschvaluje
2
225.
Pronájem části parcely p. č. 1775/1, ostatní plocha o výměře cca 10 000 m , panu
Ladislavu Krakovi.
RM bere na vědomí
226.
Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 182/11/RM, 183/11/RM, 208/11/RM.
227.
Informaci pana Malcovského o jeho provozování občerstvení na Smrku o víkendech
s pěkným počasím.
RM doporučuje
228.
Zastupitelstvu města OZV č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství ke schválení.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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