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Usnesení  
ze 49. schůze RM konané dne 15.04.2009 

 
RM schvaluje 

74. Program schůze. 
75. Pronájem pozemku, části parcely p. č. 1775, ostatní plocha o výměře 389 m2, žadateli 

Radku Osterovi. 
76. Pronájem pozemku, části parcely p. č. 1775, ostatní plocha o výměře 278 m2, žadateli 

Františku Jarchovskému ml. 
77. Pronájem pozemku, části parcely p. č. 1775, ostatní plocha o výměře 665 m2, žadateli 

Vratislavu Žabkovi. 
78. Pronájem pozemku, parcely p. č. 2199, zahrada o výměře 208 m2, žadateli Zdeňku 

Adámkovi. 
79. Pronájem pozemku parcely p. č. 791/1 – travní porost o výměře 5016 m2, žadateli 

Františku Grasslovi. 
80. Pronájem pozemku, parcely p. č. 242 o výměře 4896 m2, žadateli Jaroslavu Dobiášovi.  
81. Dohodu o přičlenění pozemku p. p. č. 854/1 do honebního společenství uzavřenou mezi 

městem Nové Město pod Smrkem a Vojenskými lesy a statky, s. p. Mimoň. 
82. Zveřejnění oznámení č. 08/2009 o prodeji nemovitého majetku města. 
83. Vítěze výběrového řízení firmu SILKOM spol. s r. o., Frýdlant na provedení akce 

„Rekonstrukce nádvoří a oprava vrat požární zbrojnice Nové Město pod Smrkem“. 
84. Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem 

a SČP Net, s. r. o. 
85. Program 16. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 29. dubna 2009. 
86. Ceník inzerce v Novoměstských novinách. 
87. Přidělení bytu č. 16 v ulici Frýdlantská 59 žadatelce paní Elišce Říhové. 

 
RM neschvaluje  

88. Zakoupení prezentace v německých turistických novinách „Kreuz und quer durch  
Tschechien“. 

 
RM bere na vědomí 

89. Kontrolu usnesení.  
Trvají úkoly: 13/09/RM, 54/09/RM, 55/09/RM, 73/09/RM.   

90. Návrh smluvních cen pro prodej pozemků ve vlastnictví města. 
91. Závěry zpráv z veřejnoprávních kontrol u PO MŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO ZŠ. 

 
RM doporučuje 

92. Zastupitelstvu města schválení smluvních cen pro prodej pozemků ve vlastnictví města. 
 
RM ukládá  

93. Vedoucímu správního odboru projednat návrh smluvních cen pro prodej pozemků ve 
vlastnictví města s finančním výborem.  

94. Starostovi jednat s Ing. arch. Štěpánkem o návrzích změn Územního plánu města Nové 
Město pod Smrkem. 

95. Vedoucímu správního odboru připravit směny pozemků pro výstavbu cyklostezky 
mezi Novým Městem pod Smrkem a Ludvíkovem pod Smrkem. 

 

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


