
RM 51 Stránka 1 z 1 14.08.2013 
 

 

 

Usnesení 
z 51. schůze RM města konané 14.08.2013 

 
RM schvaluje 

215. Program schůze s navrženým doplněním. 
216. Přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města, Mánesova 937 (byt č. 17, 

garsonka) žadateli Karlu Husákovi, Ludvíkovská 35 (byt č. 12, 2+1), žadatelce Blance 
Kratochvílové a Revoluční 30 (byt č. 10, 3+1) žadateli Miroslavu Kavurovi. 

217. Zveřejnění oznámení č. 23/2013 o prodeji nemovitého majetku města. 
218. Zveřejnění oznámení č. 24/2013 o směně nemovitého majetku města. 
219. Zveřejnění oznámení č. 25/2013 o nájmu nemovitého majetku města. 
220. Pronájem části parcely p. č. 1403, ostatní plocha o výměře 100 m2, v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, manželům Ludvíkovi a Aleně Steffanovým, na dobu určitou 10 let. 
221. Pronájem části parcely p. č. 1431, ostatní plocha o výměře 150 m2, v k. ú. Nové Město pod 

Smrkem, paní Dagmar Láznické, na dobu určitou 10 let. 
222. Pronájem části parcel, parcely p. č. 486/1, ostatní plocha o výměře 81 m2 a parcely p. č. 

487/1 o výměře 197 m2, v k. ú. Nové Město pod Smrkem, paní Paulíně Dančové, po dobu 
nájmu bytu v domě č. p. 329. 

223. Pronájem části parcely p. č. 317/1, ostatní plocha o výměře 277 m2, v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem, manželům Janu a Gabriele Resselovým, na dobu určitou 10 let. 

224. Pronájem parcel, parcely p. č. 206/1, ostatní plocha o výměře 384 m2, parcely p. č. 225/1, 
zahrada o výměře 301 m2, parcely p. č. 226, ostatní plocha o výměře 263 m2, a parcely p. č. 
228, ostatní plocha o výměře 696 m2, v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, Sboru dobrovolných 
hasičů Ludvíkov, na dobu neurčitou. 

225. Dodatek nájemní smlouvy č. N 29/2011 na pronájem parcel, část parcely p. č. 2190/1, trvalý 
travní porost o výměře 320 m2, parcely p. č. 2203, orná půda o výměře 62 m2, parcely p. č. 
2204/1, trvalý travní porost o výměře 1 149 m2, parcely p. č. 2205, trvalý travní porost 
o výměře 512 m2, v k. ú. Nové Město pod Smrkem, panu Františku Jeřábkovi, na dobu 
určitou 10 let. 

226. Zveřejnění oznámení č. 26/2013 o prodeji movitého majetku města, ocelohliníkového 
přístřešku s plechovou střechou o rozměrech 10x42x5 m, který se nachází v bývalých 
kasárnách v Hajništi. 

227. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě N 05/2011 uzavřené mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a Singltrek pod Smrkem, o. p. s. s tím, že roční nájemné se zvyšuje na 35.000 Kč a 
část pronajaté parcely p. č. 2055/3 se zmenšuje o 2 000 m2 k severojižní linii západní 
hranice porostu stromů. 

228. Umístění propagačního banneru společnosti Babylon, a. s., Liberec na věž hasičské 
zbrojnice. 

229. Zadání projekčních prací na výstavbu garáží firmě Construction Management, s. r. o., 
Liberec.  

230. Smlouvu o dílo č. 70/2013 – 2889 na kompletní dodávku stavebních a montážních prací na 
stavbě „STL plynovod + přípojky – Frýdlantská“ uzavřenou mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a firmou Výstavba sítí Kolín, a. s., Kolín. Cena díla je ve výši 724.880 Kč bez DPH. 

231. Vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava mostku v Ludvíkově pod Smrkem u č. p. 112“. 
RM souhlasí  

232. S ukončením nájemní smlouvy č. N 23/2005, mezi městem a nájemcem panem Jiřím 
Krejčím, dohodou k 31.08.2013. 

233. S ukončením nájemní smlouvy č. N 21/2008, mezi městem a nájemcem panem Jaroslavem 
Stehnem, dohodou k 31.12.2013. 

RM povoluje  
234. Mateřské škole, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace, výjimku 

z nejvyššího počtu dětí ve třídě „Ježci“, „Sluníčka“ a „Hvězdičky“. 
RM bere na vědomí  

235. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 146/13/RM, 213/13/RM, 214/13/RM. 
                                                                                                                        
 
Ing. Pavel Smutný                Mgr. Radoslava Žáková 
 starosta města                              místostarostka města 


