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Usnesení 
ze 71. schůze RM města konané 03.09.2014 

 
 
RM schvaluje 

211. Program schůze s navrženým doplněním. 
212. Přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města, Mánesova 937 (byt 

č. 1, 2+1) žadatelce Lucii Skálové. 
213. Přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města, Ludvíkovská 34 (byt 

č. 8, 2+1) žadatelce Aleně Pospíšilové. 
214. Zveřejnění oznámení č. 20/2014 o prodeji nemovitého majetku města. 
215. Zveřejnění oznámení č. 21/2014 o prodeji nemovitého majetku města. 
216. Zveřejnění oznámení č. 22/2014 o prodeji nemovitého majetku města. 
217. Smlouvu o zřízení služebnosti č. OLP/1717/2014 uzavřenou mezi městem Nové Město 

pod Smrkem (povinný) a Libereckým krajem (oprávněný). Předmětem smlouvy je 
zřízení pozemkové služebnosti na pozemku ve vlastnictví města, parcely p. č. 893, 
vodní plocha, v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, ve prospěch oprávněného, spočívající 
ve zřízení a provozování stavby mostu tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu 
č. 379-1363/2011, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Pozemková služebnost se 
sjednává úplatně. Výše úplaty činí 2.500 Kč bez DPH. Celkem včetně DPH činí 
3.025 Kč. 

218. Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem na období 
2014–2015. 

219. Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě platné od 24.07.2008 na nájem nebytových prostor 
Frýdlantská 59, Nové Město pod Smrkem uzavřený mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a EASY HELP, o. p. s., Liberec. 

220. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Snížení 
energetické náročnosti objektu ZŠ Tylova 694 – školní tělocvična“. 

221. Cenu pronájmu připojení na elektrickou energii na náměstí – 50 Kč/den/jedno připojení. 
222. Možnost vypůjčení přijímačů městského rozhlasu na bytové správě oproti protokolu 

o převzetí. 
223. Program a termín zasedání ZM č. 22, které se bude konat dne 17.09.2014. 
224. Zveřejnění části zápisu z 66. schůze RM ze dne 07.05.2014, část bodu č. 9, týkající se 

opravy komunikace ke Kyselce. 
 
RM povoluje  

225. PO MŠ výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách Hvězdičky, Sluníčka, Ježci a Motýli. 
 
RM bere na vědomí  

226. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 146/13/RM, 118/14/RM, 209/14/RM. 
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