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Usnesení 
z 35. schůze RM konané 29.08.2012 

 
RM schvaluje 

184. Program schůze s doplnění bodu č. 7 „Bytová správa“.  
185. Program zasedání ZM č. 12, které se bude konat dne 05.09.2012. 
186. Zveřejnění oznámení č. 28/2012 o prodeji nemovitého majetku města. 
187. Zveřejnění oznámení č. 29/2012 o nájmu nemovitého majetku města. 
188. Místo pro oddávání: obřadní síň v budově Městského úřadu v Novém Městě pod 

Smrkem 
189. Dobu pro oddávání: každou sobotu od 9 do 13 hodin. 
190. Dotaci Mateřskému centru „Korálek“ z rozpočtu města, kapitoly „Granty“, pro ve výši 

50 % skutečných nákladů, max. 5.000 Kč. 
191. Smlouvu o umístění reklamního billboardu uzavřenou mezi městem Nové Město pod 

Smrkem a společností Antonie hotels, s. r. o., Praha. 
192. Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu stavby 

č. IP-12-4003386/VB/1 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem (budoucí 
povinný) a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín zastoupené firmou EMJ, s. r. o., 
Frýdlant (budoucí oprávněný) – zemní kabel NN + pojistková skříň. 

193. Přijetí finančního daru pro PO MŠ od firmy Knorr-Bremse ČR, s. r. o., Stráž nad Nisou 
ve výši 15.000 Kč. 

194. Nabídku společnosti AGF Media, a. s., Praha o umístění stojanu určeného k distribuci 
týdeníku 5+2 dny na náměstí vedle výlepové plochy RENGL naproti budovy České 
pošty. 

RM souhlasí 

195. S opravami sociálního zařízení v PO ZŠ v hodnotě nad 40.000 Kč.  
196. S výměnou oken v PO MŠ v hodnotě nad 40.000 Kč. 
197. S umístěním stojanu s billboardem (2,4 x 5,1 m2) žadatele Antonie Hotels, s. r. o. na 

okraji parkoviště u koupaliště. 
198. S umístěním stojanu s billboardem (2,4 x 5,1 m2) žadatele Singltrek pod Smrkem, 

s. r. o. na okraji parkoviště u koupaliště. 
RM neschvaluje  

199. Přidělení místnosti v obytném domě Myslbekova 3 žadatelce Vieře Bartelové. 
200. Přidělení místnosti v obytném domě Myslbekova 3 žadatelce paní Janě Gorolové. 
201. Přidělení místnosti v obytném domě Myslbekova 3 žadatelce paní Barboře Gorolové. 

RM bere na vědomí  
202. Kontrolu usnesení. Trvá úkol 134/12/RM. 
203. Návrh OZV 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.   
204. Nabídku dohodců komoditní burzy PROFIT. 

RM ukládá  
205. Vedoucí oddělení komunálního hospodářství zajišťovat minimální průběžnou údržbu 

areálu u sokolovny. 
206. Starostovi jednat o možnostech pronájmu kabin na házenkářském hřišti. 
207. Vedoucí finančního odboru zařadit žádost O. s. Romodrom do změny rozpočtu – 

III. kolo. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                 Mgr. Radoslava Žáková 
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