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Usnesení  
z 37. schůze RM konané dne 13.08.2008 

 
 
RM schvaluje 

176. Program schůze 
177. Pronájem části parcely p. č. 317, zahrada o výměře 277 m2 žadatelům Romanovi 

a Jaromíře Pospíšilovým. 
178. Pronájem části parcely p. č. 317, zahrada o výměře 355 m2, žadateli Pavlu Senešiovi. 
179. Pronájem části parcely p. č. 1775, ostatní plocha o výměře 200 m2 žadatelům Karlovi 

a Ireně Kopeckým. 
180. Pronájem části parcely p. č. 1775, ostatní plocha o výměře 16 m2, žadatelům Romanovi 

a Janě Lakomým. 
181. Pronájem části parcely p. č. 359/1, zahrada o výměře 18 m2, žadatelce Ing. Evě Žižkové. 
182. Pronájem části parcely p. č. 1148/1, travní porost o výměře 661 m2, žadateli Jaroslavu 

Stehnovi. 
183. Pronájem parcely p. č. 299, orná půda o výměře 19600 m2, žadateli Milošovi Novákovi. 
184. Pronájem parcely p. č. 254/3, travní porost o výměře 6298 m2 a parcely p. č. 946, travní 

porost o výměře 16993 m2, žadatelce Marii Čechové ml. 
185. Pronájem parcely p. č. 294, zahrada o výměře 282 m2, žadateli Eleméru Kolenkárovi.  
186. Pronájem parcely p. č. 577/1, zahrada o výměře 156 m2 a části parcely p. č. 585, 

zastavěná plocha o výměře 143 m2 žadateli Zdeňku Slováčkovi. 
187. Pronájem parcel p. č. 2395, ostatní plocha o výměře 3547 m2, p. č. 2396, zastavěná 

plocha o výměře 972 m2, p. č. 2397/1, ostatní plocha o výměře 7383 m2, p. č. 2397/2, 
ostatní plocha o výměře 22 m2 žadateli Centru pro výzkum energetického využití 
litosféry, v. v. i. 

188. Zveřejnění oznámení č. 23/2008 o nájmu majetku obce. 
189. Zveřejnění oznámení č. 24/2008 o prodeji nemovitého majetku obce. 
190. Zveřejnění oznámení č. 25/2008 o bezúplatném převodu nemovitého majetku obce. 
191. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitostí (pozemky u Sokolovny) 

č.VN/3045/ULB/2008 uzavřenou mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a Městem Nové Město pod Smrkem. 

192. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 162/03 na pronájem pozemku pod rozhlednou 
uzavřený mezi Lesy ČR s. p. Hradec Králové a Městem Nové Město pod Smrkem. 

193. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úschově uzavřené mezi Městem Nové Město pod Smrkem 
a firmou Josef Štefasnides a navrženou změnou. 

194. Zveřejnění výzvy pro zájemce k provádění zimní údržby města pro období 2008/2009. 
195. Příspěvek na dopravu pro DIAKONII Broumov, na svoz humanitárních sbírek, ve výši 

1.000 Kč. 
RM neschvaluje  

196. Zveřejnění oznámení č. 22/2008 na směnu parcel. 
RM bere na vědomí  

197. Kontrolu usnesení 
RM ukládá  

198. Starostovi jednat s Ing. Kučerou, lesním správcem z Lesní správy Lesů ČR s. p. ve 
Frýdlantu, o povolení umístění dřevěné plastiky „MUHU“ u rozhledny na Smrku.  

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


