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Usnesení 

ze 41. schůze RM konané 09.01.2013 
 

RM schvaluje 
1. Program schůze s navrženým doplněním. 
2. Seznam žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 01.01.2013 do 30.06.2013 

s doplněním o žadatele pana Miroslava Kofroně, paní Ilonu Pauchovou a paní Michaelu 
Klbíkovou. 

3. Přidělení bytu dle Seznamu žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví města paní Jarmile Markové 
(1+1, 28. října 941, byt č. 18) a paní Barboře Gorolové (1+1, Jindřichovická 465, byt č. 2). 

4. Výši nájemného u pronájmů pozemků ve vlastnictví města s platností od 01.01.2013. 
5. Pronájem parcely p. č. 63, zahrada o výměře 396 m2, v k. ú. Hajniště pod Smrkem, manželům 

Milanovi a Martě Novotným, na dobu určitou 10 let. 
6. Předložené návrhy změn rozpočtu jednotlivých PO uvedených na příloze č. 6 ke Směrnici RM 

1/2009 a předpokládaný celkový objem nákladů a výnosů jednotlivých PO pro rok 2012.  
7. Uzavření dohody o ukončení pracovního poměru paní Věry Mlejnkové k 31.03.2013.  
8. Přiznání mimořádné odměny paní Věře Mlejnkové ředitelce Sportovního relaxačního centra, 

příspěvkové organizace, která bude vyplacena z finančních prostředků PO SRC. 
9. Znění textu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Sportovního 

a relaxačního centra, příspěvkové organizace, Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem. 
10. Základní škole možnost podnajímat plechovou garáž umístěnou na pozemku města v ulici 

Tylova, na dobu neurčitou.  
11. Základní škole možnost podnajímat zděnou kůlnu umístěnou na pozemku města v ulici 

Tylova, na dobu neurčitou.  
RM neschvaluje  

12. Příspěvek na akci vyhlášení výsledků ankety o „Nejúspěšnějšího sportovce okresu Liberec za 
rok 2012“. 

13. Příspěvek sdružení BabyBox o poskytnutí daru na servis starých a pořizování nových 
babyboxů. 

RM bere na vědomí  
14. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 134/12/RM, 247/12/RM, 308/12/RM. 
15. Dopis paní Věry Mlejnkové ze dne 28.11.2012, kterým se vzdává funkce ředitelky Sportovního 

a relaxačního centra, příspěvkové organizace k 31.03.2013.  
16. Návrh OZV o zákazu některých činností a doporučuje ke kontrole dozorovému orgánu – 

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy v Liberci. 
RM vyslovuje  

17. Paní Věře Mlejnkové poděkování za dlouholetou, náročnou a zodpovědnou práci ve funkci 
ředitelky Sportovního relaxačního centra, příspěvkové organizace. 

RM vyhlašuje  
18. Výběrové řízení na funkci ředitele/ky Sportovního a relaxačního centra, příspěvkové 

organizace, Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem. 
RM zřizuje  

19. Komisi RM pro výběr ředitele/ky Sportovního a relaxačního centra, příspěvkové organizace, 
Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem na dobu od 1. února 2013 do ukončení výběrového 
řízení, tj. do doby jmenování nového ředitele/ky Sportovního a relaxačního centra, 
příspěvkové organizace. 

RM jmenuje  
20. Členy a náhradníky komise RM pro výběr ředitele/ky členy komise RM: předseda komise: Ing. 

Pavel Smutný; členové komise: František Homolka, Věra Mlejnková, Ing. Jaroslava Beranová, 
Lukáš Novotný, Mgr. Vratislav Žabka, Miroslav Straka; náhradníci: Milan Kotrbatý, Miloslava 
Suková, Mgr. Martina Funtánová, JUDr. Zdeněk Formánek. 

 
 

 
Ing. Pavel Smutný                 Mgr. Radoslava Žáková 

         starosta města                   místostarostka města 


