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Usnesení 
ze 70. schůze RM města konané 13.08.2014 

 
 
RM schvaluje 

193. Program schůze s navrženým doplněním. 
194. Zveřejnění Oznámení č. 18/2014 o nájmu nemovitého majetku města. 
195. Zveřejnění Oznámení č. 19/2014 o prodeji nemovitého majetku města. 
196. Smlouvu o dílo, evidenční číslo objednatele: 35/2014, evidenční číslo zhotovitele: 1517.402 

7999 DPA – 25 na akci „Oprava povodňových škod – místní komunikace v Ludvíkově pod 
Smrkem, p. p. č. 295“ mezi městem Nové Město pod Smrkem a EUROVIA CS, a. s., Praha. 

197. Provedení opravy komunikace u CiS SYSTEMS v Ludvíkově pod Smrkem firmou EUROVIA 
CS souběžně s opravami povodňových škod. 

198. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu výlepových ploch ze dne 12.11.1998 mezi městem Nové 
Město pod Smrkem a firmou RENGL, s. r. o., Liberec na prodloužení nájmu do konce roku 
2024. 

199. Přidělení dotace z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“ pro PO SVČ „ROROŠ“ na akci 
„Badmintonový turnaj 2014“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 1.300 Kč a pro pana 
Petra Svobodu na akci „Klinger party“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 3.000 Kč. 

200. Záměr vydání předvolebních informací pro komunální volby 2014 v Novoměstských 
novinách. 

 
RM souhlasí  

201. S navrženými výměnami výlepových ploch a nesouhlasí s přesunem výlepové plochy před 
poštou. 

202. S předběžným technickým návrhem objektu prodejny NORMA na p. p. č. 154 včetně opěrné 
zdi. 

 
RM neschvaluje 

203. Navrženou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou mezi 
ELEKTROWIN, a. s., Praha a městem Nové Město pod Smrkem. 

204. Postoupení kapacity 10 dětí ZUŠ Nové Město pod Smrkem ve prospěch pobočky ZUŠ 
Liberec v Hrádku nad Nisou. 

205. Využití aplikace Lustrátor od firmy BISNODE. 
 
RM bere na vědomí  

206. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 146/13/RM, 118/14/RM. 
207. Zprávu občanského sdružení Most k naději (terénní programy pro uživatele drog) o činnosti 

v Mikroregionu Frýdlantsko za období 01.01.2014 do 30.06.2014. 
208. Poděkování Domova U Spasitele Frýdlant za finanční příspěvek z rozpočtu města. 

 
 
RM ukládá  

209. Starostovi zjistit další informace k možnosti získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, 
Státního fondu rozvoje bydlení z dotačního titulu „Pečovatelský a vstupní byt“. 

 
RM povoluje  

210. PO ZŠ výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě na 31 žáků. 
 
 
 

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


