
 
Usnesení 

ze 62. schůze RM konané dne 28.12.2009 
 
RM schvaluje 

294. Program schůze. 
295. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě platné od 01.03.2008 na pronájem nebytových prostor 

v ulici Vaňkova 225 – lékárny. 
296. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 15.12.1999, ve znění novace smlouvy o nájmu ze 

dne 01.06.2009 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a Teplárenskou 
novoměstskou s.r.o. 

297. Přidělení dotace z rozpočtu města pro PO SVČ „ROROŠ“ na akci „Vánoční dílny a turnaj“ 
ve výši 70 % skutečných nákladů, max. 2.500 Kč. 

298. Pořadník na přidělování bytů s platností od 01.01.2010 do 30.06.2010 včetně navržené 
změny. 

299. Cenu za ubytování v ubytovně v Lesní ulici ve výši 2.310 Kč/měsíc včetně 10 % DPH. 
300. Nepoužívání krácení daně podle § 76 zákona o DPH městem Nové Město pod Smrkem 

z důvodu nevýhodnosti. 
301. Požadované dílčí přesuny na účtech u jednotlivých PO dle doložených příloh. RM 

schvaluje rozpočtové změny provedené v průběhu roku 2009 u jednotlivých PO 
v celkových objemech dle předloženého návrhu. 

302. Rozpočtové změny rozpočtu 2009 dle předloženého návrhu. 
303. Ceníky PO SRC na pronájem tělocvičny a za ubytování v ubytovně. 

 
RM souhlasí   

304. Se zápisem Hlavní inventarizační komise o provedení fyzické inventarizace hmotného 
a nehmotného majetku města Nové Město pod Smrkem provedené ke dni 30.09.2009 - 
nebyly zjištěny žádné rozdíly. 

305. S přijetím darů pro PO ZŠ ve výši 25.000 Kč a pro PO MŠ ve výši 15.000 Kč. 
 
RM neschvaluje   

306. Žádost o přidělení bytu v obytném domě v ulici Revoluční 23 žadatelce paní Heleně 
Bužové.  

307. Žádost o přidělení bytu v obytném domě Myslbekova 3 žadatelce paní Evě Bartelové.  
 
RM projednala  

308. Vyhlášení volných dnů ředitele PO ZŠ na dny 21.a 22.12.2009. 
 
RM bere na vědomí  

309. Kontrolu usnesení. Trvá úkol: 95/09/RM. 
310. Přehled kontrol provedených FO v roce 2009. 
311. Oznámení o registraci PO SRC jako plátce DPH. 

 
RM ukládá   

312. Vedoucí finančního odboru zajistit provedení finanční kontroly zaměřené na DPH u PO 
SRC nezávislou třetí osobou. 

313. Vedoucí oddělení bytové správy zabezpečit otvor septiku u domu v ulici Lesní č. p.  417. 
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