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Usnesení 
z 28. schůze RM konané 07.03.2012 

 
 
 
RM schvaluje 

50. Program schůze. 
51. Přidělení bytu č. 13 (garsonka) v obytném domě Frýdlantská 59 žadatelce Lucii Smrkovské.  
52. Zveřejnění oznámení č. 07/2012 o prodeji nemovitého majetku města. 
53. Zveřejnění oznámení č. 08/2012 o nájmu nemovitého majetku města. 
54. Zveřejnění oznámení č. 09/2012 o prodeji nemovitého majetku města. 
55. Pronájem části parcely p. č. 281, trvalého travního porostu o výměře 800 m2, v k. ú. Hajniště pod 

Smrkem, manželům Lubomíru a Ireně Pacovským na dobu určitou 10 let. 
56.  Pronájem části parcely p. č. 532/3, ostatní plochy o výměře 600 m2, v k. ú. Hajniště pod Smrkem, 

panu Liboru Smolovi na dobu určitou 10 let za cenu 1 Kč/m2/rok.  
57. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 01.12.2011 uzavřené mezi městem Nové Město pod 

Smrkem a firmou STV GROUP, a. s. Praha. 
58. Smlouvu o nájmu nebytových prostor (kanceláře) v objektu Palackého 275 uzavřenou mezi Českou 

republikou – Úřadem práce České republiky v zastoupení Krajskou pobočkou v Liberci a městem 
Nové Město pod Smrkem s platností od 01.04.2012, s navrženými úpravami. 

59. Smlouvu o budoucím uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o nájmu technického zařízení – čistírna 
odpadních vod a kanalizace Nové Město pod Smrkem uzavřené mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s., Frýdlant. 

 
RM souhlasí  

60. S ukončením nájemní smlouvy č. 01/2010, mezi městem a paní Marií Čechovou, dohodu 
k 31.12.2011. 

                                                                                                                              
RM neschvaluje  

61. Pronájem části parcely p. č. 414, zastavěné plochy o výměře 20 m2, v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem, panu Lan LE THI za účelem provozování rychlého občerstvení (pojízdný přívěs).   

 
RM bere na vědomí 

62. Kontrolu usnesení. Trvá úkol: 378/11/RM. 
 

RM pověřuje  
63. Starostu uzavřením smlouvy o pořízení Územního plánu Nové Město pod Smrkem 

s pořizovatelem firmou EUROP, a. s., Liberec. 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Pavel Smutný                      Mgr. Radoslava Žáková 
      starosta města                        místostarostka města 
 


