
Usnesení  
z 53. schůze RM konané dne 22.07.2009 

 
 
RM schvaluje 

157. Program schůze s navrženým doplněním. 
158. Pronájem části parcely p. č. 1148/1, travní porost o výměře 406 m2 žadateli Miloši 

Hájkovi. 
159. Pronájem části parcely p. č. 962, zahrada o výměře 338 m2, žadateli Janu Tesařovi. 
160. Pronájem části parcely p. č. 359/1, zahrada o výměře 380 m2, žadatelce Gabriele 

Vlkové.  
161. Obnovení nájemní smlouvy č. N 12/99 na nájem parcely p. č. 1028, zahrada o výměře 

666 m2, žadatelce Ivance Scheuerové. 
162. Pronájem parcel p. č. 173/1, orná půda o výměře 25874 m2 a p. č. 392/1, travní porost 

o výměře 6613 m2, žadateli Petru Novákovi.   
163. Zveřejnění oznámení č. 13/2009 o prodeji nemovitého majetku města. 
164. Zveřejnění oznámení č. 14/2009 o prodeji nemovitého majetku města. 
165. Zveřejnění oznámení č. 15/2009 o nájmu nemovitého majetku města. 
166. Zveřejnění oznámení č. 16/2009 na směnu nemovitého majetku města. 
167. Zveřejnění oznámení č. 18/2009 na směnu nemovitého majetku města. 
168. Jednostranné navýšení nájemného v obecních bytech pro rok 2010 dle zákona 

č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., 
a sdělení MMR č. 180/2007 Sb., u bytů bez snížené kvality na 33,05 Kč/m2 a u bytů se 
sníženou kvalitou na 29,74 Kč/m2. 

169. Nájemné u rekonstruovaných bytů bez regulovaného nájemného s platností 
od 01.08.2009 ve výši 35 Kč/m2 s každoročním navýšením o dvojnásobek inflace. 

170. Úpravy v žádosti o byt ve vlastnictví města s platností od 01.08.2009. 
171. Pořadník na přidělování bytů s platností od 01.07.2009 do 31.12.2009. 
172. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01.06.2009 uzavřený mezi městem Nové 

Město pod Smrkem a MUDr. Erikou Vackovou na pronájem nebytového prostoru 
v ulici Vaňkova 226. 

173. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi 
městem Nové Město pod Smrkem a společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín. 

174. Firmu STRABAG, a. s. Liberec vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby 
„Víceúčelové sportovní hřiště – Nové Město pod Smrkem“. 

175. Přidělení dotace z rozpočtu města pro o. s. FRYYFEST na akci „FRYYFEST – 
hudební festival ve výši 2,5 % skutečných nákladů,  max. 6.000 Kč. 

176. Dohodu o spolupráci uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a Občanským 
sdružením pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí. 

177. Možnost pronájmu Táborové základny v letní sezoně 2009 za mimosezónních 
podmínek – pro kratší časový úsek a malou skupinu.  

 
RM souhlasí  

178. Se změnou nájemce nebytových prostor Frýdlantská č. p. 59 z GIPSY HANDICAP 
HELP, o. s.  (IČO 27019365) na ESY HANDICAP HELP, o. s.  (IČO 27058093). 

179. S přijetím daru od paní Romany Zemanové ve výši 2.774 Kč, o. s. NOS ve výši 
42.000 Kč a od JUNIOR CAMP s. r. o. ve výši 31.500 Kč pro PO SVČ „ROROŠ“. 

 
RM neschvaluje 

180. Přidělení bytu v obytném domě v ulici Frýdlantská č. p. 59 žadatelce paní Dorotě 
Ďuďové a žadatelce paní Ivetě Olachové.  

181. Přidělení bytu v ulici Myslbekova č. p. 3 žadatelům Dorotě Ďudové, Zdeňce Repiské,  
Andree Gorolové a Petru Dančovi.  

 



 
 
RM bere na vědomí 

182. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 54/09/RM, 94/09/RM, 95/09/RM, 144/09/RM.  
 
RM ukládá  

183. Vedoucímu správního odboru zveřejnit záměr prodeje objektů ve vlastnictví města – 
Švermova č. p. 300, Dělnická č. p. 117 a Dělnická č. p. 323. 

184. Ředitelce PO SVČ „ROROŠ“ předložit na další období upravený ceník doplněný 
o potřebné změny.   

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


