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Usnesení 

z 59. schůze RM konané dne 04.11.2009 
 

 
RM schvaluje 

252. Program schůze s navrženými změnami. 
253. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Senior klub Nové Město pod Smrkem na akci 

„Cestopisná přednáška a vánoční trhy v Liberci“ ve výši 50 % skutečných nákladů,  max. 
1.800 Kč.  

254. Pronájem pozemků: část parcely p. č. 488/1, ostatní plocha o výměře 14211 m2, parcely p. č. 
488/8, zastavěná plocha o výměře 606 m2, parcely p. č. 488/23, ostatní plocha o výměře 
48 m2 a část parcely p. č. 488/28, ostatní plocha o výměře 904 m2 žadateli ZKO Českého 
kynologického svazu Frýdlant na dobu určitou 10 let. 

255. Pronájem pozemků: část parcely p. č. p. č. 488/1, ostatní plocha o výměře 35617 m2, parcely 
p. č. 488/2, zastavěná plocha o výměře 486 m2, parcely p. č. 488/3, zastavěná plocha 
o výměře 663 m2, parcely p. č. 488/4, zastavěná plocha o výměře 221 m2, parcely p. č. 488/5, 
zastavěná plocha o výměře 1047 m2, parcela p. č. 488/6, zastavěná plocha o výměře 607 m2, 
parcely p. č. 488/7, zastavěná plocha o výměře 606 m2, parcely p. č. 488/9, zastavěná plocha 
o výměře 74 m2, parcely p. č. 488/10, zastavěná plocha o výměře 27 m2, parcely p. č. 488/13, 
zastavěná plocha o výměře 169 m2, parcely p. č. 488/14, zastavěná plocha o výměře 407 m2, 
parcely p. č. 488/15, zastavěná plocha o výměře 93 m2, parcely p. č. 488/16, zastavěná 
plocha o výměře 91 m2, p. č. 488/17, ostatní plocha o výměře 644 m2, parcely p. č. 488/18, 
ostatní plocha o výměře 175 m2, parcely p. č. 488/19, ostatní plocha o výměře 176 m2, 
parcely p. č. 488/20, ostatní plocha o výměře 549 m2, p. č. 488/21, ostatní plocha o výměře 
123 m2, parcely p. č. 488/22, ostatní plocha o výměře 135 m2, parcely p. č  488/24, ostatní 
plocha o výměře 206 m2, parcely p. č. 488/25, ostatní plocha o výměře 567 m2, parcely p. č. 
488/26, ostatní plocha o výměře 154 m2, parcely p. č. 488/27, ostatní plocha o výměře 1177 
m2 a část parcely p. č.  488/28, ostatní plocha o výměře 6667 m2 žadateli panu Miloši 
Heršálkovi na dobu určitou 20 let. 

256. Přidělení bytu v obytném domě Frýdlantská 59 žadatelům panu Vojtěchu Strakovi (byt č. 8) 
a paní Miroslavě Vostálové (byt č. 11). 

257. Výši odměny pro ředitele PO ZŠ, která bude vyplacena z druhé etapy rozvojového programu 
„Zvýšení nenárokových a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků a ohledem na 
kvalitu jejich práce na rok 2009“, dále z programu „Podpora řešení dopadu meziročního 
snížení počtu žáků a s ním spojené snižování zaměstnanců regionálního školství zřizovaného 
územně správními celky („Hustosta“) a z programu „Podpora řešení specifických problémů 
regionálního školství v působnosti územních samosprávných celků“ („Specifika“) na rok 
2009. 

258. Výši odměny pro ředitelku PO MŠ, která bude vyplacena z druhé etapy programu „Zvýšení 
nenárokových a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků a ohledem na kvalitu 
jejich práce na rok 2009“. 

259. PO MŠ investici – nákup Konvektomatu za 250.000 Kč formou leasingu. 
 
RM souhlasí  

260. S povolením průjezdu vozidel firmy VALOR kovoprovoz, spol. s r. o. přes pozemek města 
u ubytovny v Lesní ulici s tím, že bude provedena úprava (zpevnění) povrchu plochy. 

 
RM neschvaluje  

261. Přidělení bytů v obytném domě v ulici Frýdlantská 59 žadatelkám paní Jaroslavě 
Tschiedelové, paní Boženě Kavurové a paní Lucii Budaiové. 
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RM projednala  
262. Vyhlášení volného dne ředitele PO ZŠ na 16.11.2009.  

 
 
RM bere na vědomí  

263. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 54/09/RM, 95/09/RM.  
 
RM ukládá  

264. Vedoucí finančního odboru připravit zrušující OZV a návrh nové OZV o stanovení 
koeficientu daně z nemovitosti v územním obvodu Nové Město pod Smrkem. 

265. Vedoucímu správního odboru předložit nájemní smlouvu s firmou Retap spol. s r.o. na 
pronájem pozemků v bývalém vojenském areálu v Hajništi ke schválení RM. 

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


