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Usnesení  
z 34. schůze RM konané dne 04.06.2008 

 
 
RM schvaluje 

96. Program schůze. 
97. Firmě CiS SYSTEMS s. r. o. umístění žulové pamětní desky na hřbitovní zeď v Novém 

Městě pod Smrkem.   
98. Zadání zakázky k provedení výstavby dětského hřiště firmě Tomovy parky s. r. o.  
99. Přidělení dotace z rozpočtu města pro PO ZŠ na akci „školní olympiáda, umělecké 

soutěže“ ve výši 70 % skutečných nákladů,  max. 6.300 Kč. 
100. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Spolek Frýdlantské okresní dráhy o. s. na akci 

„Jízda historického motoráčku Hurvínek“  příspěvek ve výši 3.000 Kč. 
101. Pronájem majetku obce části parcely p. č. 317 o výměře 116 m2 žadatelce Marii  

Horákové. 
102. Pronájem majetku obce části parcely p. č. 1327 o výměře 51 m2 žadateli Radku Fialovi. 
103. Pronájem majetku obce parcely p. č. 272  o výměře 285 m2 a parcely p. č. 274 o výměře 

579 m2 žadatelce Anně Lázokové. 
104. Obnovení nájemní smlouvy na pronájem majetku obce parcely p. č. 567 o výměře 482 

m2 žadateli Václavu Bažantovi. 
105. Obnovení nájemní smlouvy na pronájem majetku obce části parcely p. č. 1436/1 

o výměře 793 m2 žadateli Rudolfu Denkovi. 
106. Obnovení nájemní smlouvy na pronájem majetku obce části parcely p. č. 1436/1 

o výměře 747 m2 žadateli Jiřímu Reicheltovi. 
107. Pronájem majetku obce parcely p. č. 1686/15  o výměře 4003 m2  žadateli Petru 

Zemanovi. 
108. Pronájem majetku obce parcely p. č. 1814 o výměře 194 m2 a parcely p. č.  1819 

o výměře 258 m2  žadateli Ondřeji Klégrovi. 
109. Pronájem majetku obce parcely p. č. 2243/15 o výměře 6941 m2, parcely p. č. 2243/16 

o výměře 3616 m2  a parcely p. č. 2243/17 o výměře 3158 m2 žadateli Jaromíru 
Horkému. 

110. Pronájem majetku obce parcely p. č. 63/1 o výměře 133 m2 a parcely p. č. 63/2 
o výměře 258 m2  žadateli Petru Zemanovi. 

111. Pronájem majetku obce parcely p. č. 981/1 o výměře 10103 m2  žadateli Petru 
Smrčkovi. 

112. Pronájem majetku obce parcely p. č. 821/6 o výměře 9234 m2  a parcely p. č. 1035/11 
o výměře 2751 m2  žadateli Petru Smrčkovi. 

113. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě platné od 01.11.2004 mezi Městem Nové Město pod 
Smrkem a STV GROUP a. s. 

114. Přidělení nebytových prostor v obytném domě v ulici Frýdlantská č. p. 59 žadateli  
GIPSY HANDICAP HELP o. s. Czech Republic Liberec.  

115. Smlouvu o dílo na Projekt kanalizačních přípojek – Nové Město pod Smrkem - 
Dokumentace pro územní rozhodnutí s firmou VRV a. s. Praha. 

116. Znění Smlouvy o uložení vytříděných složek komunálních odpadů pro podnikatelské 
subjekty.  

117. Výši poplatku za ukládání vytříděných složek komunálního odpadu ve výši 1.000                         
Kč/rok. 

 
RM neschvaluje  

118. Pronájem majetku obce části parcely p. č. 1775 o výměře 398 m2 žadateli Danielu 
Gorolovi. 

119. Odpuštění poplatku ze vstupného žadateli panu Janu Kvapilovi. 
 
RM bere na vědomí  
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120. Kontrolu usnesení. 
Trvají úkoly:    
93/08/RM: Termín: 11.06.2008 
95/08/RM                                                                                                                              

121. RM bere na vědomí majetkoprávní uspořádání nemovitostí na táborové základně. 
122. Dopis pana Sommera k připravované výstavbě kanalizace. 
123. Zveřejnění pořadníku na přidělování bytů k připomínkování. 
124. Oznámení ředitele PO ZŠ o připojení se pedagogických pracovníků ke stávce vyhlášené 

školskými odbory. 
125. Přípravu kulturního vystoupení pěveckého dua „Eva a Vašek“. 

 
RM ukládá  

126. Ředitelce PO SVČ „ROROŠ“  plnit úkoly z návrhu opatření ze dne 15.05.2008 - úkoly 
č. 1 - 4 a 7 úkol trvalý, úkol č. 5 do 31.08.2008 a úkol č. 6 vždy k 31.01. daného roku (v 
roce 2008 do 30.06.).  

127. Investičnímu technikovi provádět kontrolu táborové základny vždy ke 30.04. daného 
roku.  

128. Investičnímu technikovi prověřit užívání pozemků ve vlastnictví města v bývalém 
vojenském prostoru v Hajništi panem Rácem. 

129. Vedoucí oddělení komunálního hospodářství předložit návrh nájemní smlouvy na 
pronájem nebytových prostor v ulici Frýdlantská č. p. 59. Termín: 30.06.2008 

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


