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Usnesení 

z 25. schůze RM konané 25.01.2012 
 
RM schvaluje 

1. Program schůze s navrženým doplněním. 
2. Přidělení bytu 1+1 dle Seznamu žadatelů v obytném domě Mánesova 926 (byt č. 12) 

paní Miroslavě Chlebkové. 
3. Přidělení bytu 3+1 dle Seznamu žadatelů v obytném domě Revoluční 30 (byt č. 10) 

paní Miroslavě Holubové. 
4. Zveřejnění oznámení č. 01/2012 o směně nemovitého majetku města. 
5. Zveřejnění oznámení č. 02/2012 o nájmu nemovitého majetku města. 
6. Zveřejnění oznámení č. 03/2012 o prodeji nemovitého majetku města. 
7. Pronájem parcely p. č. 2146/1, zastavěné plochy a nádvoří o výměře 369 m2, a části 

parcely p. č. 2147/1, trvalého travního porostu o výměře 1 500 m2, panu Karlu Hofírkovi 
na dobu určitou 10 let. 

8. Pronájem části parcely p. č. 262, trvalého travního porostu o výměře 400 m2, paní 
Zdeně Kolečkové na dobu určitou 10 let. 

9. Zachování výše nájemného (základem pro výpočet je částka 7 Kč/m2) u pozemků ve 
vlastnictví města jako v roce 2011. 

10. Zveřejnění oznámení č. 04/2012 o nájmu nemovitého majetku města (nebytové 
prostory) a Oznámení č. 05/2012 o nájmu nemovitého majetku města (pozemků) 
v bývalých kasárnách v Hajništi. 

11. Schvaluje Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 01.11.2004 uzavřené mezi městem 
Nové Město pod Smrkem a STV GROUP, a. s.  Praha s platností od 01.07.2012 do 
31.12.2013. 

12. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor Jindřichovická č. p. 145, 
Nové Město pod Smrkem ze dne 22.03.2006 uzavřené mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje s platností od 
01.01.2012 do 31.12.2012. 

13. Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor na adrese Ludvíkovská 
34, Nové Město pod Smrkem ze dne 28.02.2000 uzavřené mezi městem Nové Město 
pod Smrkem a Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 
s platností od 01.01.2012 do 31.12.2012. 

RM neschvaluje  
14. Přidělení místnosti na ubytovně v Lesní ulici žadatelce Dagmar Ďuďové. 

RM doporučuje  
15. ZM ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí č. 04/2010, včetně Dodatku č. 1. mezi 

městem a manželi Martinem Víchem Vlasákem a Adélou Víchovou, dohodou 
k 31.12.2011. 

RM souhlasí  
16. S ukončením nájemní smlouvy č. 22/2011, mezi městem a manželi Martinem Víchem 

Vlasákem a Adélou Víchovou, dohodou k 31.12.2011. 
RM bere na vědomí  

17. Kontrolu usnesení. Trvá úkol: 378/11/RM. 
18. Informace o změnách školského zákona (zákon č. 472/2011, Sb. z 20.12.2011) týkající 

se vyhlašování konkursů na ředitele školských PO. 
19. Inspekční zprávu z provedené inspekce u Základní školy. 

RM ukládá  
20. Starostovi zahájit činnosti vedoucí k úpravám Územního plánu v souladu s platnou 

legislativou. 
21. Vedoucí Finančního odboru požádat o přípravu smlouvy o úvěru na financování 

Dostavby kanalizace ČSOB, a. s.  
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                                                                                                Mgr. Radoslava Žáková 

 starosta města                                                                                              místostarostka města 


