Usnesení
z 34. schůze RM konané 01.08.2012
RM schvaluje
159. Program schůze.
160. Přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města v bytovém domě
Ludvíkovská 35 (2+1, byt č. 9) paní Haně Křížové.
161. Přidělení bytu ve veřejném zájmu v bytovém domě Mánesova 938 (1+1, byt č. 17) dětskému
lékaři.
162. Seznam žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 01.07.2012 do
31.12.2012.
163. Přidělení místnosti v bytovém domě Myslbekova 3 žadatelce Evě Krůtské.
164. Zveřejnění oznámení č. 26/2012 o prodeji nemovitého majetku města.
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165. Pronájem části parcely p. č. 392, zastavěné plochy o výměře 235 m , v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, manželům Janě a Václavu Tichým, na dobu určitou, 10 let.
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166. Pronájem části parcely p. č. 962, zahrady o výměře 350 m , v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, paní Mileně Sivákové, na dobu určitou, 10 let.
167. Zveřejnění Oznámení č. 27/2012 o směně nemovitého majetku města.
168. Zřízení věcného břemene mezi povinným městem Nové Město pod Smrkem a oprávněnými
Miroslavem Křepelkou a Janem Lodem, a to věcného práva vstupu, chůze a jízdy přes
parcelu p. č. 1244 ve prospěch parcel p. č. 1243 ve vlastnictví Miroslava Křepelky a p. č.
1245 ve vlastnictví Jana Lodeho, v k. ú. Nové Město pod Smrkem.
169. Výši odměny ředitelce PO SRC, která bude vyplacena z rozpočtovaných mzdových
prostředků organizace.
170. Dotaci z rozpočtu města, kapitoly „Granty“, pro o. s. Štkaní ve výši 50 % skutečných
nákladů, max. 5.000 Kč.
171. Dotaci z rozpočtu města, kapitoly „Granty“, pro PO ZŠ ve výši 25 % skutečných nákladů,
max. 3.000 Kč.
172. Dotaci z rozpočtu města, kapitoly „Granty“, pro Spolek Patron, o. s. ve výši 50 % skutečných
nákladů, max. 5.000 Kč.
173. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi společností
FDLnet.CZ (budoucí oprávněný), s. r. o. Frýdlant a městem Nové Město pod Smrkem
(budoucí povinný).
174. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
č. BVB/12/052/LIB uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem (budoucí povinný),
RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem zastoupené společností RWE Distribuční služby, s. r.
o., Brno (budoucí oprávněný) a pane Jaroslavem Stehnem, Nové Město pod Smrkem
(investor).
175. Nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově Palackého 276 (přízemí knihovny)
uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a Občanským sdružením Romodrom,
Praha.
176. Konečný text pamětní desky na rozhlednu na Smrku.
177. Příspěvek pro Sdružení Linka bezpečí na podporu Linky bezpečí ve výši 2.100 Kč.
178. Umístění prezentace města na ručně malované mapě, typ B, v ceně 10.990 Kč a zakreslení
dominanty města v ceně 2.490 Kč.
RM neschvaluje
179. Propagaci města v brožurce „Města a obce – Liberecký kraj“.
RM nesouhlasí
180. S udělením souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů, výkupny kovových
druhů odpadů, umístěné na stavební parcele p. č. 311, v k. ú. Hajniště pod Smrkem.
RM bere na vědomí
181. Kontrolu usnesení. Trvá úkol 134/12/RM.
182. Dopis pana Kováře.
183. Dopis pana Nádeníka.

Ing. Pavel Smutný
starosta města
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