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Usnesení  
z 32. schůze RM konané dne 28.04.2008 

 
 
RM schvaluje 

72. Program schůze. 
73. Finanční příspěvek za úpravu běžeckých tratí za sezonu 2007–2008 pro Jizerskou o. p. s. 

ve výši 30.000 Kč.  
74. Návrh programu 11. zasedání ZM. 
75. Znění prvního oslovovacího dopisu k dostavbě a rekonstrukci kanalizace s navrženými 

úpravami.  
76. Přidělení dotace z rozpočtu města pro PO ZŠ na akci „Družební setkání se školou 

v polské Lubani“ ve výši 53 % skutečných nákladů,  max. 6.500 Kč. 
77. Přidělení dotace z rozpočtu města pro PO ZUŠ na akci „Koncert k výročí Podsmrkáčku“ 

ve výši 70 % skutečných nákladů, max. 7.000 Kč. 
78. Použití prostředků rozpočtovaných v kapitole „Opravy a investice a Spolufinancování 

projektů dle skutečných potřeb, které vyplynou v případě schválení dotace na projekt 
„Přeshraniční systém řízení mimořádných událostí v severní části Jizerských hor“, dle 
rozpočtu v žádosti ve výši min. 118. tis. EUR. 

79. Smlouvu o budoucí smlouvě mezi RWE Distribuční služby, s. r. o., SČP Net, s. r. o., 
Milanem a Lenkou Kotrbatými a Městem Nové Město pod Smrkem o zřízení věcného 
břemene k parcele p. č. 1083 – ostatní plocha. 

RM bere na vědomí  
80. Kontrolu usnesení. 

Trvají úkoly: 
39/06/RM: Termín: duben 2008 
44/08/RM: Termín: 30.04.2008 
46/08/RM: Termín: 30.04.2008     
47/08/RM: Termín: 30.04.2008 
48/08/RM: Termín: 30.04.2008 
63/08/RM: Termín: 14.05.2008 
71/08/RM                                                                                                                                 

81. Informace zástupců místní organizace Českého rybářského svazu Frýdlant o záměru 
výstavby rybníku „Ludvík“ v Ludvíkově pod Smrkem.  

RM ukládá 
82. Investičnímu technikovi fyzicky prověřit stav plotu  STV GROUP, a. s. po celé délce, 

zakreslit ho do mapy a promítnout ochranné zóny z havarijního plánu LK.  
RM doporučuje  

83. ZM schválit směnu parcel p. č. 871/1 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem ve vlastnictví města 
určenou k prodeji za parcelu 1018/1 v k. ú Ludvíkov pod Smrkem ve vlastnictví Českého 
rybářského svazu Frýdlant. 

RM projednala  
84. Žádost ředitele Základní školy o vyhlášení volných dnů ve dnech 02.05 a 09.05.2008. 

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

 
 


