Usnesení
z 36. schůze RM konané dne 23.07.2008
RM schvaluje
146. Program schůze s navrženým doplněním.
147. Nájemní smlouvu na pozemky pod objekty na táborové základně uzavřenou mezi PO
SVČ „ROROŠ“ a o. s. NOS na dobu určitou 10 let.
148. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v ulici Frýdlantská č. p. 59 pro
GIPSY HANDICAP HELP o. s.
149. Zveřejnění oznámení č. 15/2008 na směnu parcel.
150. Zveřejnění oznámení č. 16/2008 na směnu parcel.
151. Zveřejnění oznámení č. 17/2008 na směnu parcel.
152. Zveřejnění oznámení č. 18/2008 o prodeji nemovitého majetku obce (pozemků).
153. Zveřejnění oznámení č. 19/2008 o nájmu majetku obce (pozemků) s doplněním
parcely p. č. 358, travní porost o výměře 464 m2.
154. Zveřejnění oznámení č. 20/2008 o prodeji nemovitého majetku obce (pozemků) s tím,
že z oznámení byla vyjmuta parcela p. č. 358, travní porost o výměře 464 m2 .
155. Žádost pana Malého o změnu užívání pronajatého pozemku parcely p. č. 294 v k. ú.
Ludvíkov pod Smrkem.
156. Navýšení nájemného v obecních bytech v navržené výši I. kat. o 25 %, II. kat. o
30,8 %, III. kat. o 39,4 % a IV. kat. o 51,6 %.
157. Přidělení bytu v ulici Frýdlantká č. p. 59 pro žadatele pana Pavla Kinského (byt č. 7) a
pro paní Márii Bílou a Márii Adamovou (byt. č. 9).
158. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Sdružení mladých hudebníků při MÚ
Raspenava na akci „Festival rockové hudby“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max.
3.000 Kč.
159. Přidělení dotace z rozpočtu města pro o. s. Školička na akci „Turnaj v kopané“ ve výši
70 % skutečných nákladů, max. 4.000 Kč.
160. Přidělení dotace z rozpočtu města pro o. s. Školička na akci „Prázdniny ve školičce“
ve výši 70 % skutečných nákladů, max. 4.500 Kč.
161. Přidělení dotace z rozpočtu města pro SDH Ludvíkov pod Smrkem na akci „Hasičský
ples“ ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 2.500 Kč.
162. Přidělení dotace z rozpočtu města pro SDH Ludvíkov pod Smrkem na akci „Pálení
vatry“ ve výši 70 % skutečných nákladů, max. 2.100 Kč.
163. Zveřejnění záměru podnájmu nebytových prostor baru s částí sálu v Dělnickém domě.
164. Paní Haně Kricnarové umístění orientační tabule nad výlohu obchodu U Slováčků.
165. Smlouvu o budoucí smlouvě pro budoucí uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene na parcele p. č. 1009/2 mezi RWE distribuční služby, s. r. o., Ludmilou
Svobodovou a Městem Nové Město pod Smrkem.
166. Ceník PO SVČ „ROROŠ“ za pronájem chatek na táborové základně v Jindřichovicích
pod Smrkem.
167. PO MŠ provedení výměny části dřevěných oken za plastová v hodnotě převyšující
40.000 Kč.
168. Zveřejnění záměru prodeje hasičského vozu AVIA, v případě neuskutečnění prodeje
provést ekologickou likvidaci.
RM neschvaluje
169. Přidělení bytu mimo pořadník paní Haně Kricnarové.
170. Přidělení bytu v ulici Myslbekova č. p. 3 manželům Ďuďovým.
171. Paní Haně Kricnarové umístění orientační tabule na budovu Dělnického domu.
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RM ruší
172.

RM ukládá
173.
174.
175.

Část usnesení č. 139/RM/08 o přidělení bytu v ulici Frýdlantská č. p. 59 pro žadatele
Márii Adamovou a Márii Bílou (č. bytu 8) a pro Pavla Kinského (č. bytu 9).

Ředitelce PO SVČ „ROROŠ“ předkládat ke schválení komplexní ceník příspěvkové
organizace obsahující všechny účtované ceny.
Vedoucí odboru komunálního hospodářství zajistit demontáž lyžařského nájezdu „Na
Margarínu“.
Starostovi zorganizovat prohlídku domu, v němž bylo oddělení Cizinecké policie
(Švermova ul.).

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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