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Usnesení 

z 33. schůze RM konané 13.06.2012 
 
RM schvaluje 

135. Program schůze. 
136. Přidělení bytu mimo seznam žadatelů v obytném domě Frýdlantská 59, byt č. 23 žadateli 

Jaroslavu Moravcovi. 
137. Zveřejnění Seznamu žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 01.07.2012 

do 31.12.2012. 
138. Návrh bytové správy na účetní odpis pohledávek za nájemné a služby. 
139. Přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města, v obytném domě Mánesova 

929 (byt č. 6) žadatelce Marii Slavínské. 
140. Přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města, v obytném domě Mánesova 

931 (byt č. 1) žadateli Miroslavu Pleštilovi. 
141. Zveřejnění oznámení č. 23/2012 o prodeji nemovitého majetku města. 
142. Zveřejnění oznámení č. 24/2012 o nájmu nemovitého majetku města. 
143. Výše odměn ředitelům PO, které budou vyplaceny z rozpočtovaných mzdových prostředků 

příslušné organizace. 
144. Přemístění navigační plachty „Singltrek pod Smrkem Centrum“ na objektu Jindřichovická 

145 níže, dle návrhu. 
145. Zakoupení dvou kusů dopravních značek „Přechod pro pěší IP 6 s retroreflexní vrstvou S 7, 

žlutý podklad“, které budou umístěny u mateřské školy a jejich předání do majetkové správy 
KSS LK. 

146. Snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v ulici Vaňkova 226 (ordinace ženského 
lékaře) na 500 Kč/měsíc do 31.12.2012. 

147. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě platné od 01.04.2012 sepsané dne 08.03.2012 mezi 
městem Nové Město pod Smrkem a Česká republika – Úřad práce, Praha o splátkách za 
instalaci datového rozvodu. 

148. Výrobu 2 x 200 ks turistických vizitek z www.turisticky-denik.cz.  
149. Přijetí finančního daru pro MŠ od zaměstnanců školy ve výši 21.000 Kč. 

RM souhlasí  
150. S ukončením nájemní smlouvy č. N 05/2003, mezi městem a nájemcem panem Vratislavem 

Golmanem, dohodou k 30.06.2012. 
RM povoluje  

151. MŠ výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách – v každé třídě o čtyři děti. 
RM neschvaluje  

152. Směnu nemovitého majetku města (pozemků) dle návrhu paní Daniely Janákové. 
RM pověřuje  

153. Vedoucí sociálního odboru, Bc. Jitku Koutníkovou, výkonem funkce veřejného opatrovníka 
u osob, které byly rozhodnutím soudu zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nebo jejichž 
způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, a na základě rozhodnutí 
soudu bylo opatrovníkem ustanoveno město Nové Město pod Smrkem. 

154. Starostu přípravou programu zasedání ZM č. 11, které se bude konat dne 27.06.2012. 
RM projednala 

155. Závěrečné zprávy PO ZUŠ, PO ZŠ, PO MŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC za rok 2011. 
RM bere na vědomí 

156. Kontrolu usnesení: Trvá úkol 134/12/RM. 
157. Návrh na rozdělení dotací z Fondu požární ochrany LK pro JSDH. 

RM ukládá  

158. Starostovi zařadit na program RM návštěvu v rekonstruovaných prostorách restaurace 
v Dělnickém domě. 

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


