
Stránka 1 z 1 
 

 
Usnesení 

z 31. schůze RM konané 16.05.2012 
 
RM schvaluje 

99. Program schůze. 
100. Zveřejnění oznámení č. 17/2012 o prodeji nemovitého majetku města. 
101. Zveřejnění oznámení č. 18/2012 o směně nemovitého majetku města. 
102. Pronájem části parcely p. č. 1375, trvalého travního porostu o výměře 50 m2, v k. ú. Nové 

Město pod Smrkem, Českému Hydrometeorologickému ústavu, Ústí nad Labem, na dobu 
určitou 10 let za cenu 5 Kč/m2/rok.  

103. Přidělení bytu, přidělovaného mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města, v domě 
Frýdlantská 59 (byt č. 23) žadateli Vladimíru Vránovi. 

104. Přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města v obytném domě Mánesova 
931 (byt č. 8) žadateli Dušanu Čonkovi. 

105. Přidělení bytu (3+1) v ulici Komenského 57 (v hasičské zbrojnici) žadateli panu Milanu 
Karalovi. 

106. Ukončení nájemní smlouvy na NP Jindřichovická 145 s panem Petrem Šimrem dohodou 
k 31.05.2012 s tím, že ke dni ukončení smlouvy a předání NP budou odstraněny reklamní 
bannery. 

107. Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 24.07.2008 na pronájem NP Frýdlantská 59 – 
nájemné ve výši 500 Kč/měsíc + 70 Kč/měsíc vodné a stočné. 

108. Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu stavby č. IP-12-
4003067/VB/1 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem (budoucí povinný) a 
firmou EMJ, s. r. o., Frýdlant (budoucí oprávněný) – zemní kabel NN pro MORRIS. 

109. Finanční příspěvek o. p. s. Singltrek pod Smrkem z rozpočtu města, kapitoly „Město“ na 
údržbu singltrekových stezek ve výši 25.000 Kč v květnu 2012 a 25.000 Kč v srpnu 2012. 

110. Příspěvek pro Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí 
na překlad knihy Václava Timy do německého jazyka z rozpočtu města, kapitoly „Kultura“ ve 
výši 28.000 Kč. 

111. Spolufinancování akce Fryyfest 2012 ve výši do 150.000 Kč z rozpočtu města, kapitoly 
„Kultura“. 

RM souhlasí  
112. S ukončením Nájemní smlouvy č. 16/2011, mezi městem a nájemcem paní Jitkou 

Balkovskou, dohodu k 31.05.2012. 
RM neschvaluje  

113. Pronájem části parcely p. č. 985, zahrady o výměře cca 105 m2, v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem, paní Janě Gorolové. 

114. Pronájem části parcely p. č. 985, zahrady o výměře cca 105 m2, v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem, paní Vieře Bartelové. 

115. Pronájem části parcely p. č. 540, zahrady o výměře cca 114 m2, v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem, paní Bernardýně Goreové. 

116. Zpracování a podání žádosti o dotaci z MASiF, fiche 9 „Cesta krajinou“, iniciovanou 
Občanským sdružením pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí, na 
obnovení a využití Staré slezské cesty z důvodu nedostatečné připravenosti záměru. 

RM nedoporučuje  
117. Za daných podmínek pokračovat v záměru rekonstrukce domu Švermova 300 (stará DPS). 

RM bere na vědomí  
118. Informaci o úplatném nabytí pozemků, parcely p. č. 162/2, ostatní plochy o výměře 42 m2, 

parcely p. č. 162/3, ostatní plochy o výměře 53 m2 a části parcely p. č. 178/3, ostatní plochy 
o výměře 52 m2. Parcely byly odděleny GP č. 384-1045/2012, v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, 
z vlastnictví manželů Jaroslava a Jitky Kochanových do vlastnictví města Nové Město pod 
Smrkem. 

119. Informaci o úplatném nabytí pozemku, parcely p. č. 281/5, ostatní plochy o výměře 26 m2, 
oddělené GP č. 384-1045/2012 z parcely p. č. 281, v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, 
z vlastnictví manželů Jaroslava a Marty Lencových do vlastnictví města Nové Město pod 
Smrkem. 

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


