Usnesení
z 21. schůze RM ze dne 7.11.2007

RM schvaluje
233. Program schůze.
234. Zpětvzetí žádosti o změnu zápisu Základní umělecké školy, Nové Město pod
Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace v Rejstříku škol a školských zařízení.
235. Pronájem pozemku ve vlastnictví města parcely p. č. 261 o výměře 247 m2 a parcely
p. č. 262 m2 manželům Berkyovým.
236. Zveřejnění oznámení č. 24/2007 o prodeji nemovitého majetku obce.
237. Zveřejnění oznámení č. 23/2007 o nájmu majetku obce (nebytové prostory) v ulici
Ludvíkovská č. p. 368.
238. Přijetí bezúročné návratné půjčky ve výši 100.000,-- Kč od občanského sdružení NOS
pro PO SVČ „ROROŠ“.
239. Navržené rozpočtové změny příspěvkových organizací zřízených městem.
240. Přidělení dotace z rozpočtu města pro o. s. Mateřské centrum Nové Město pod
Smrkem na akci „Předvánoční dílny pro děti a maminky“ ve výši 70 % skutečných
nákladů, max. 12.000,-- Kč.
241. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Horolezecký klub Nové Město pod Smrkem na
akci „Novoměstský sršáň“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 3.500,-- Kč.
242. Cenu za pronájem víceúčelového sálu v Dělnickém domě v Jindřichovické ulici č. p.
316 ve výši 600,-- Kč/hodinu.
243. Poplatky v městské knihovně na rok 2008.
244. Zrušení pobočky městské knihovny v Ludvíkově pod Smrkem od 1.1.2008.
245. Program 8. veřejného zasedání ZM.
RM doporučuje
246. ZM uzavření úvěrové smlouvy o kontokorentním úvěru na rok 2008.
RM bere na vědomí
247. Kontrolu usnesení
Trvají úkoly:
část 39/07/RM – vyjasnění vlastnických vztahů přístřešku u pramene novoměstské kyselky – zadat
vyhotovení GP: Termín březen 2008
RM ukládá
248.

249.

Panu Křepelkovi, vedoucímu správního odboru, připravit nájemní smlouvu pro FVS,
a. s. Frýdlant na pronájem vodojemu v Ludvíkově pod Smrkem a zadat vypracování
znaleckého posudku na stojan v Hajništi (bývalé čerpadlo PHM st. statku) a rodinný
dům č. p. 90 v Ludvíkově pod Smrkem.
OVŽP vyzvat společnost Telefónica O2 Czech Republic k odstranění nepotřebných
telefonních kabelů.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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