
 

Usnesení  
z 4. sch�ze RM ze dne 18. 12. 2006 

 
 
RM schvaluje 

41. Program sch�ze s dopln�ním v bod� �. 9 
42. Souhrnný Inventariza�ní zápis inventarizace majetku m�sta Nové M�sto pod Smrkem ke dni 

30. 09. 2006, která byla provedena na základ� Sm�rnice k inventarizaci majetku, závazku a 
pohledávek m�sta a Pravidel hospoda�ení s majetkem m�sta 

43. Dodatek k Inventariza�nímu zápisu ze dne 11. 12. 2006 k odstran�ní nedostatk� provedené 
inventarizace majetku m�sta Nové M�sto pod Smrkem 

44. Žádost �editele ZŠ pana Mgr. Novotného o p�id�lení bytu v budov� ZŠ v Jind�ichovické ulici 
�. p. 535 pro u�itele pana Ji�ího Ošlejšku 

45. Vylou�ení pana Novotného z rozhodování o výši p�íplatku za vedení pro �editele PO ZŠ pana 
Mgr. Jind�icha Novotného 

46. Procentuální výši p�íplatk� za vedení podle zákona �. 262/2006 Sb., zákoník práce, pro 
�editele PO 

47. Zástupce do Školské rady PO ZŠ za z�izovatele - paní Mgr. Radoslavu Žákovou a pana Jana 
Selnekovi�e 

48. Jednací �ád Rady m�sta s navrženými úpravami 
49. Nabytí ú�innosti Jednacího �ádu Rady m�sta dne 20. prosince 2006 
50. Žádost �editelky PO ZUŠ o zm�nu využití grantu - do�erpání zbylé výše grantu na odm�ny pro 

vít�ze p�vecké sout�že FAMIREDO 
51. Žádost TJ Nové M�sto pod Smrkem o zm�nu využití grantu ve výši 5.500,-- K� na nájem 

t�locvi�ny 
52. Grant z rozpo�tu m�sta 2006 pro TJ Nové M�sto pod Smrkem ve výši 17.000,-- K� 
53. Schvaluje žádost Mate�ského centra na pronájem prostor v p�ízemí objektu m�stské knihovny  
54. Nájemné za pronájem prostor v p�ízemí objektu m�stské knihovny pro nevýd�le�né 

organizace ve výši 15,--K� za hodinu, pro komer�ní ú�ely ve výši 100,--K� za hodinu 
55. Žádost šipkového klubu THE BEST Nové M�sto pod Smrkem o povolení používat znak a 

název m�sta na svých klubových symbolech. 
 
RM bere na v�domí 

56. Kontrolu usnesení 
Trvají úkoly: 
13/06/RM: do následujícího zasedání ZM 
21/06/RM: termín: 31. 12. 2006 
39/06/RM: termín: 31. 05. 2007  

57. Návrh po�adníku na p�id�lení obecního bytu s platností od 01. 01. 2007 do 01. 07. 2007 
 
RM pov��uje 

58. Starostu m�sta uzav�ením nájemní smlouvy na pronájem parcel p. �. 600, 647, 768, 664/1, 
4/1 (budova �. p. 276) a 668 (budova �. p. 209)  v k.ú. Nové M�sto pod Smrkem pod 
zna�kami Orienta�ního a naviga�ního systému pro motoristy a chodce 

59. Starostu m�sta uzav�ením smlouvy s neziskovou organizací Mate�ské centrum na pronájem 
prostor v p�ízemí objektu m�stské knihovny 

 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                                                                                         Mgr. Radoslava Žáková 
   starosta m�sta                                                                                                místostarostka m�sta 
 


