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Usnesení 
z 23. schůze RM konané 28.12.2011 

 
RM schvaluje 

359. Program schůze. 
360. Výši odměny ředitelkám PO SRC a PO SVČ „ROROŠ“, které budou vyplaceny 

z rozpočtovaných mzdových prostředků příslušné organizace. 
361. Dne 28.12.2011 změnu rozpočtu města – V. kolo: Saldo 1.550.647 Kč. 
362. Na své schůzi dne 28.12.2011 změny rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací 

zřízených městem na rok 2011 dle předloženého návrhu, rozdíl mezi uvedenými daty 
a daty k 31.12.2011 dorovná účetní ze zákona.´ 

363. Přidělení bytu v obytném domě Vaňkova 226 (byt č. 8) žadatelce Miroslavě Vostálové. 
364. Přidělení bytu v obytném domě Vaňkova 226 (byt č. 12) žadatelce Miluši Novákové. 
365. Přidělení bytu v obytném domě Frýdlantská 59 (byt č. 12) žadateli Petrovi Dostalíkovi. 
366. Přidělení bytu 3+1 v obytném domě Revoluční 30 (byt č. 10) panu Dušanu Čonkovi. 
367. Seznam žádostí k přidělení obecního bytu s platností od 01.01.2012 do 30.06.2012 

s navrženým doplněním. 
368. Zveřejnění oznámení č. 40/2011 o prodeji nemovitého majetku města. 
369. Zveřejnění oznámení č. 41/2011 o směně nemovitého majetku města. 
370. Zveřejnění oznámení č. 42/2011 o nájmu nemovitého majetku města. 
371. Vítěze výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky "Oprava komunikací, zatrubněné 

vodoteče a propustku po povodni 08/2010 – Ludvíkov pod Smrkem“ firmu 
PITTNER Česká Lípa, s. r. o., Česká Lípa., 

372. Vítěze výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky "Oprava propustku u Malých po 
povodni 08/2010, Nové Město pod Smrkem" a „Oprava kamenného mostu po povodni 
v 08/2010, Ludvíkov" firmu SaM, silnice a mosty, a. s., Česká Lípa. 

373. Prodloužení termínu vyklizení areálu bývalých kasáren v Hajništi firmě RETAP, spol. 
s r. o. do 13.01.2012 s upozorněním, že od 01.01.2012 bude přerušena dodávka 
elektrické energie do areálu. 

 
RM souhlasí  

374. S odpisem pohledávek z nájemních smluv dle předloženého seznamu.   
375. U PO MŠ s převodem finančních prostředků ve výši 2.605,62 Kč z Rezervního fondu do 

Investičního fondu. 
 
RM bere na vědomí  

376. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 297/11/RM, 357/11/RM a 358/11/RM. 
377. Informaci o návrhu úplatného nabytí pozemku, parcely p. č. 49/3, ostatní plochy, ostatní 

komunikace, o výměře 445 m2 v k. ú. Hajniště pod Smrkem, z vlastnictví paní Dagmar 
Pohankové do vlastnictví města Nové Město pod Smrkem. 

 
RM ukládá  

378. Starostovi připravit na některou následnou schůzi RM bod jednání „Provoz koupaliště 
v roce 2012“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                                                                                              Mgr. Radoslava Žáková 
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