
 
Usnesení  

z 8. sch�ze RM ze dne 19.02.2007 
 

 
RM schvaluje 

28. Program sch�ze bez p�ipomínek 
29. Zve�ejn�ní prodeje parcely p. �. 1012 – travní porost o vým��e 478 m2  s dopln�ním, že 

pozemek lze prodat pouze za ú�elem výstavby objektu k bydlení 
30. Aby p�ed zve�ejn�ním prodeje parcely p. �. 1851 – jiná plocha o vým��e 211 m2 byli na zám�r 

prodeje upozorn�ni majitelé okolních parcel 
31. Zve�ejn�ní prodeje parcely p. �. 2193/1 – travní porost o vým��e 409 m2  s dopln�ním, že 

pozemek lze prodat pouze za ú�elem výstavby objektu k bydlení 
32. Zve�ejn�ní oznámení �. 01/2007 o prodeji nemovitého majetku m�sta 
33. Zve�ejn�ní oznámení �. 02/2007 o sm�n� nemovitého majetku m�sta 
34. Zve�ejn�ní oznámení �. 03/2007 o bezúplatném p�evodu nemovitého majetku m�sta 
35. Zve�ejn�ní oznámení �. 04/2007 o nájmu nemovitého majetku m�sta 
36. P�evedení a využití finan�ních prost�edk� z HV 2006 do fondu odm�n PO MŠ ve výši 

60.000,-- K� a PO SRC ve výši 50.000,-- K� a schvaluje použití fondu odm�n PO SV� 
„ROROŠ“ ve výši 9.396,-- K� a  PO ZUŠ ve výši 5.000,-- K� 

37. P�evedení z�statk� HV 2006 PO MŠ 38.709,-- K� a PO SRC 100.704,-- K� do rezervních 
fond� 

38. Dodatek �. 4 Smlouvy o nájmu ze dne 15.12.1999 ve zn�ní Novace smlouvy o nájmu ze dne 
27.12.2005 mezi m�stem Nové M�sto pod Smrkem (pronajímatel) a Teplárenskou 
Novom�stskou s. r.o. (nájemce) 

39. Ceník pe�ovatelských služeb a Vnit�ní pravidla pro poskytování pe�ovatelských služeb v DPS 
Nové M�sto pod Smrkem s tím, že budou provedeny technické úpravy textu 

40. P�ílohu �. 1/2007 k obecn� závazné vyhlášce �. 4/2004 o místním poplatku za provoz systému 
shromaž�ování, sb�r, p�epravu, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad� 
v územním obvodu m�sta Nové M�sto pod Smrkem dle �l. 6 odst. 2 vyhlášky s tím, že budou 
provedeny technické úpravy textu 

41. Snížení nájemného u nebytových prostor v ul. Va�kova �. p. 226 pronajatých paní Han� 
Kricnarové o 50 % na dobu 6 m�síc� v roce 2007 

 
 
RM bere na v�domí  

42. Kontrolu usnesení bez p�ipomínek 
Trvají úkoly: 
39/06/RM 

43. P�edložený návrh rozpo�tu 2007 s provedenými úpravami 
44. Návrh požadavk� st�ediska oprav 
45. Žádost paní Julie Kompušové o do�ešení bytové situace 

 
 
RM ukládá  

46. P�ísp�vkovým organizacím zapojit do rozpo�tu 2007 rezervní fondy: PO ZŠ ve výši 
90.000,-- K�, PO MŠ ve výši 108.000,-- K�, PO ZUŠ ve výši 40.000,-- K�, PO SV� 
„ROROŠ“ ve výši 33.000,-- K� a PO SRC ve výši 115.000,-- K� 

47. PO MŠ odvod finan�ních prost�edk� z HV 2006 ve výši 240.000,-- K� a PO SRC ve výši 
200.000,-- K� 

 
 
 



RM pov��uje  
48. Starostu pozvat na jednání sch�ze Rady m�sta zástupce správy CHKO JH  

 termín: do konce m�síce dubna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                                                                                         Mgr. Radoslava Žáková 
   starosta m�sta                                                                                                místostarostka m�sta 
 
 
 
 


