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Usnesení 

z 36. schůze RM konané 26.09.2012 
 
RM schvaluje 

208. Program schůze. 
209. Zveřejnění oznámení č. 31/2012 o prodeji nemovitého majetku města s tím, že p. p. č. 

577/1 a 585 budou prodávány jako celek žadateli s nejvyšší cenovou nabídkou. 
210. Zveřejnění oznámení č. 32/2012 o nájmu nemovitého majetku města. 
211. Pronájem části parcely p. č. 274/1, ostatní plochy o výměře 170 m2, v k. ú. Ludvíkov pod 

Smrkem, manželům Eleméru a Martě Kolenkárovým, na dobu určitou 10 let.  
212. Pronájem části parcely p. č. 237/1, zahrady o výměře 257 m2, v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, paní Boženě Červenkové, na dobu určitou 10 let. 
213. Zveřejnění oznámení č. 33/2012 o prodeji nemovitého majetku – parcela p. č. 2206, 

trvalý travní porost o výměře 1331 m2. 
214. Přidělení bytu, přidělovaného mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města, v domě 

Frýdlantská 59 (byt č. 28) žadateli Ondřeji Hradcovi. 
215. Firmě Novoměstský A. S. M., s. r. o. slevu na nájmu nebytových prostor Mírové náměstí 

212 na částku 500 Kč/měsíc na období od 01.09.2012 do 31.03.2013.  
216. Rozdělení provádění zimní údržby takto: Stehno Jaroslav – jihovýchodní část města po 

Ludvíkovskou ulici; Dendria, s. r. o. – střed města od Ludvíkovské po křižovatku 
Frýdlantská – Vaňkova; Novák Petr – od Křižovatky Frýdlantská – Zámecká po Hajniště; 
Farma peklo s. r. o. – Ludvíkov, Přebytek; Kofroň Oldřich – traktor + sněhová fréza, 
dvoububnový naviják na požádání s určením jednotlivých míst. 

217. Dotaci Senior klubu z rozpočtu města, kapitoly „Granty“, na akci „Novoměstská 
cestománie“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 1.200 Kč. 

RM neschvaluje  
218. Zveřejnění oznámení č. 33/2012 o prodeji nemovitého majetku města – parcela p. č. 

589/2, zastavěná plocha o výměře 85 m2.  
RM souhlasí  

219. S ukončením nájemní smlouvy č. N 24/2010, mezi městem a nájemcem panem Jánem 
Poľákem, dohodou k 30.09.2012. 

220. S přijetím finančního daru pro PO ZŠ od Nadace Euronisa ve výši 10.000 Kč a s přijetím 
hmotného daru pro PO ZŠ od pana Pavla Dostalíka v hodnotě 4.000 Kč. 

RM nesouhlasí  
221. S prodejem pozemku p. p. č. 1704/5 o výměře 347 m2. 

RM projednala  

222. Anonymní stížnost zaměstnankyně MŠ na ředitelku MŠ s tím, že ji považuje na základě 
provedeného anonymního dotazníkového šetření v MŠ za neopodstatněnou. 

RM bere na vědomí  
223. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 134/12/RM, 206/12/RM. 
224. Prosbu o podporu propagace činnosti Národního památkového ústavu, územního 

pracoviště v Liberci v roce 2013. 
225. Zprávy z provedených kontrol Libereckým krajem, odborem školství, mládeže, 

tělovýchovy a sportu u PO ZŠ (č. j. OŠMTS/33/12) a PO SVČ „ROROŠ“ (č. j. 
OŠMTS/42/12). 

RM ukládá  
226. Vedoucí finanční odboru zjistit informace o možnosti určení druhu zboží a místa 

prodeje na veřejném prostranství správcem poplatku potřebné k OZV o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství. 

227. Starostovi projednat závěry provedeného šetření se zaměstnankyněmi MŠ. 
 

 

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


