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Usnesení 
z 39. schůze RM konané 14.11.2012 

 
 
RM schvaluje 

265. Program schůze s navrženým doplněním. 
266. Přidělení bytu přidělovaný mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města – Frýdlantská 59 

(byt č. 30) paní Waltraud Vohnoutové. 
267. Zveřejnění oznámení č. 38/2012 o prodeji nemovitého majetku města. 
268. Zveřejnění oznámení č. 39/2012 o nájmu nemovitého majetku města. 
269. Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem 

(povinný) a Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s., Frýdlant (oprávněný) k parcelám p. č. 
178/1, 178/2 a 178/3 v k. ú.  Ludvíkov pod Smrkem ve vlastnictví města Nové Město pod 
Smrkem.  

270. Ukončení nájemní smlouvy mezi městem Nové Město pod Smrkem a Mateřskou školou, Nové 
Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace ze dne 16.06.2010 dohodou ke dni 
31.12.2012. 

271. Nájemní smlouvu o nájmu objektu, pozemků, dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého 
drobného hmotného majetku a dlouhodobého drobného nehmotného majetku uzavřenou mezi 
městem Nové Město pod Smrkem (pronajímatel) a Mateřská škola, Nové Město pod Smrkem, 
okres Liberec, příspěvková organizace (nájemce) s účinností od 01.01.2013. 

272. Dodatek č. 5 a k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor Jindřichovická čp. 145, Nové 
Město pod Smrkem ze dne 22.03.2006 a Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových 
prostor Ludvíkovská 34, Nové Město pod Smrkem ze dne 28.02.2000 uzavřené mezi městem 
Nové Město pod Smrkem a Krajským ředitelstvím PČR Libereckého kraje. 

273. Snížení nájemného pro ESY HANDICAP HELP, o. s. za pronájem nebytových prostor 
Frýdlantská 59 na 500 Kč/měs. na období od 01.01.2013 do 31.12.2013. 

274. Ceník pečovatelských služeb DPS a Seznam fakultativních úkonů s platností od 01.01.2013. 
275. Nákup 5letého reinvestičního spořícího státního dluhopisu místo dluhopisu EGB 0,25%2015 II 

dle usnesení ZM č. 196/12/ZM ze dne 25.04.2012 v hodnotě 3.013.668 Kč jako zbytku 
z prodeje podílových listů fondu IKS Peněžní trh PLUS. 

276. Odměnu řediteli Teplárenské novoměstské, s. r. o. 
277. Program zasedání ZM č. 13, které se bude konat dne 28.11.2012. 

 
RM doporučuje  

278. Schválit prodej pozemků, parcely p. č. 577/1 – zahrady o výměře 156 m2 a parcely p. č. 585 – 
zastavěné plochy o výměře 287 m2, žadateli Ing. Michaelu Woidemu za cenu 53.500 Kč. 

 
RM bere na vědomí  
Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 134/12/RM, 245/12/RM, 247/12/RM. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                 Mgr. Radoslava Žáková 
  starosta města                   místostarostka města 
 
 


