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Usnesení 
z 37. schůze RM konané 17.10.2012 

 
 
RM schvaluje 

228. Program schůze s navrženým doplněním. 
229. Přidělení bytu přidělovaný mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města – Frýdlantská 

59 (byt č. 32) panu Miroslavu Novákovi. 
230. Přidělení bytu přidělovaný mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města – Vaňkova 226 

(byt č. 11) paní Annemarii Himmelové. 
231. Přidělení bytů dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města paní Věře Valentové 

(Ludvíkovská 34/2), Daně Horynové (Ludvíkovská 35/6), Zdeňce Lakatošové (Mírové 
náměstí 212/7), Janě Částkové (Mánesova 936/6), Stanislavu Petrusovi (Mánesova 931/5), 
Rudolfu Augstenovi (28. října 941/13).  

232. Zveřejnění oznámení č. 34/2012 o prodeji nemovitého majetku města. 
233. Zveřejnění oznámení č. 35/2012 o nájmu nemovitého majetku města. 
234. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Palackého 276 (přízemí knihovny) 

uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a Člověk v tísni, o. p. s., Praha na 
období od 01.10.2012 do 31.12.2012. 

235. Vypracování žaloby na firmu Retap, spol. s r. o., Nové Město pod Smrkem za bezesmluvní 
užívání objektů a pozemků v letech 2010 – 2011 v bývalém vojenském areálu v Hajništi 
s vyčíslením nákladů za pronájem nebytových prostor ve výši 70 Kč/m2/rok a pronájem 
pozemků ve výši 7 Kč/m2/rok v celkové výši žalovaných částek, za pronájem nebytových 
prostor 491.801 Kč a za pronájem pozemků 507.530 Kč. 

236. Operační plán zimní údržby komunikací na období 2012/2013. 
237. Realizaci projektu „Bezpečnost a propagace singltreku“. 
238. Předložené změny rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených městem v roce 

2012. 
239. Vyhlášení poptávkového řízení na architekta územního plánu. 

RM souhlasí  
240. S přijetím finančního daru pro PO ZŠ od firmy Knorr-Bremse ČR, s. r. o., Stráž nad Nisou 

ve výši 25.000 Kč. 
RM neschvaluje  

241. Pořádání kulturních akcí v sále Dělnického domu dne 31. prosince. 
RM jmenuje  

242. Zástupce za zřizovatele ve Školské radě PO ZŠ, na funkční období od 21.12.2012 do 
20.12.2015, Mgr. Martinu Funtánovou a Mgr. Radoslavu Žákovou. 

RM bere na vědomí  
243. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 134/12/RM, 226/12/RM. 
244. Oznámení Singltrek pod Smrkem, o. p. s. o uzavření Podnájemní smlouvy mezi Singltrek 

pod Smrkem, o. p. s. a KOM CR, s. r. o., Praha. 
RM ukládá  

245. Tajemníkovi zajistit podání žaloby na firmu Retap spol. s r. o., Nové Město pod Smrkem do 
31.12.2012. 

246. Vedoucí finančního odboru projednat s ředitelkou PO SRC rozpočtovou změnu. 
247. Starostovi zajištění nabídky na zhotovení projektové dokumentace na výstavbu tří 

dvougaráží na Okálech. 
248. Vedoucí finančního odboru začlenit do změny rozpočtu navýšení kapitoly „Komunitní 

centrum“. 
 

 
 
 

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


