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Usnesení 

ze 17. schůze RM konané 21.09.2011 
 
 
 
RM schvaluje 

248. Program schůze. 
249. Zveřejnění oznámení č. 31 o pronájmu nebytových prostor v obytném domě v ulici 28. 

října, č. p. 940. 
250. Přidělení bytu č. 14 (garsonka) v obytném domě Mánesova 937 paní Anně 

Pochopenové.  
251. Platbu za ubytování na ubytovně v Lesní ulici č. p. 654 ve výši 2.600 Kč s platností od 

01.11.2011. 
252. Zveřejnění oznámení č. 27/2011 o prodeji nemovitého majetku města s navrženým 

doplněním. 
253. Zveřejnění oznámení č. 28/2011 o nájmu nemovitého majetku města. 
254. Zveřejnění oznámení č. 29/2011 o prodeji nemovitého majetku města, s navrženou 

úpravou – vyjmutí parcely p. č. 1969/9. 
255. Zveřejnění oznámení č. 30/2011 o prodeji nemovitého majetku města. 
256. Ukončení nájemní smlouvy č. N 16/2006 dohodou k 31.12.2011 s nájemcem paní 

Šárkou Andrijčukovou.   
257. Snížení výše doměřeného nájemného za pozemky p. p. č. 720/2, 738/3, 738/4, 739/1, 

1692 a 1693, užívané Sborem Jednoty bratrské na 10 % z částky 7 Kč/m2  tj. 3873 
Kč/3 roky. 

258. Operační plán zimní údržby pro období 2011/2012. 
259. Kupní smlouvu na prodej traktoru AGT 835 T včetně příslušenství panu Vladimíru 

Babcovi za cenu 106.000 Kč. 
260. Mandátní smlouvu na zabezpečení Inženýrských činností a výkonu technického 

dozoru a autorského dozoru pro stavbu „Dostavba kanalizační sítě Nové Město pod 
Smrkem“, mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba, a. s., Praha. 

261. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002829/VB1 mezi městem Nové 
Město pod Smrkem (povinný) a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín zastoupenou 
firmou EMJ, s. r. o., Frýdlant (oprávněný).  

262. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4009974/VBP001 mezi městem Nové 
Město pod Smrkem (povinný) a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín zastoupenou 
firmou ENPROSPOL, s. r. o., Děčín (oprávněný).  

263. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby (plynofikace) mezi Libereckým krajem (povinný) a společností RWE, 
Distribuční služby, a. s. Brno (oprávněný) a městem Nové Město pod Smrkem 
(investor). 

264. Přijetí finančního daru pro PO MŠ od firmy Knorr-Bremse ČR, s. r. o., Stráž nad Nisou 
ve výši 15.000 Kč. 

 
 
RM povoluje  

265. Mateřské škole výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třech třídách MŠ, v každé třídě 
o čtyři děti. 

 
 
RM neschvaluje  

266. Žádost o přidělení místnosti v obytném domě Myslbekova 3 žadatelce paní Pavle 
Panchartkové.  

267. Žádost NMPS/2981/2011 ze dne 07.09.2011 pana Juraje Ďudi na pronájem pozemků 
ve vlastnictví města. 

268. Poskytnutí dotace o. s. Junior aréna na uspořádání putovní výstavy „Slovo má 
Hurvínek“. 

269. Žádost IV – nakladatelství, s. r. o. na úplatné zadání reklamy města do omalovánky 
„Na výletě v přírodě“. 
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RM bere na vědomí  

270. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 183/11/RM. 
271. Žádost Adély Karalové o přidělení bytu 3 + 1 s tím, že bude postupováno dle pravidel 

přidělování bytů. 
 
 
 
RM ukládá  

272. Starostovi předložit žádost o uzavření průchodu ulicí Máchova na zasedání ZM 
k rozhodnutí o udělení souhlasu vlastníka. 

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

 
 


