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Usnesení 
ze 45. schůze RM města konané 27.03.2013 

 
RM schvaluje 

70. Program schůze s navrženým doplněním. 
71. Zveřejnění oznámení č. 10/2013 o prodeji nemovitého majetku města. 
72. Vyhlášení konkursu na obsazení funkce ředitele Základní školy Nové Město pod Smrkem, 

příspěvkové organizace. 
73. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Jindřichovická 145 (bývalé prostory ÚP) 

nájemci panu Lukáši Richterovi. 
74. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Jindřichovická 145 (bývalá prodejna 

Interbyt) O. s. Školička. 
75. Uzavření Smlouvy o pojištění právní ochrany územní samosprávy uzavřenou mezi městem 

Nové Město pod Smrkem a D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Pojistné bude hrazeno 
z kapitoly „Město“. 

76. Dohody o přičlenění honebních pozemků honitby Chlum v k. ú Hajniště pod Smrkem, 
Ludvíkov pod Smrkem a Raspenava uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Praha, divize Mimoň. 

77. Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi městem nové Město pod Smrkem a RWE 
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem. 

78. Příspěvek ve výši 2.100 Kč pro sdružení Linka bezpečí z kapitoly „Sociální služby“.  
 
RM souhlasí  

79. S prodejem kovového mechanismu stavidla, které se nachází na parcele, p. č. 2127, vodní 
plocha, v k. ú. Nové Město pod Smrkem, panu Jaroslavu Čechovi za smluvní cenu 500 Kč. 

80. Se snížením kapacity ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace, 
ze 186 žáků na 156 žáků ve prospěch ZUŠ, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková 
organizace, odloučeného pracoviště sídlícího na adrese: Hrádek nad Nisou, ul. Komenského 
478, s účinností od 01.09.2013.  

 
RM neschvaluje  

81. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků a objektu v areálu koupaliště. 
82. Nabídku firmy Daruma spol. s r. o., Plzeň na prezentaci města na zvukových informačních 

panelech. 
83. Nabídku o. s. KAM po Česku na prezentaci města Nové Město pod Smrkem v publikaci „Kam 

za zážitkem nejvíc největším“. 
 
RM bere na vědomí  

84. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 31/13/RM, 44/13/RM, 45/13/RM, 46/13/RM, 66/13/RM. 
 
RM doporučuje  

85. Předložit ZM ke schválení 3. variantu Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku. 
 
RM ukládá  

86. Starostovi vyjednat pojistné podmínky pro pojištění příspěvkových organizací s pojišťovnou 
D. A. S. 

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

 
 


