
 

 
Usnesení 

z 64. schůze RM konané 03.02.2010  
 

RM schvaluje  
17. Program schůze. 
18. Přidělení bytu ve vlastnictví města v obecním zájmu panu Milanovi Dostálovi. 
19. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009. 
20. Rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací do fondů: PO ZŠ 18.674,36 Kč 

do rezervního fondu a 20.000,00 Kč do fondu odměn, PO MŠ 304.252,87 Kč do 
rezervního fondu, PO ZUŠ 9.021,78 Kč do rezervního fondu, PO SVČ „ROROŠ“ 
14.347,36 Kč do rezervního fondu a 57.388,00 Kč do fondu odměn a PO SRC 13.645,81 
Kč do rezervního fondu a PO MŠ převedení 184.594,00 Kč z rezervního do investičního 
fondu. 

21. PO použití fondu odměn: PO ZŠ ve výši 20.000,00 Kč, PO SVČ „ROROŠ“ ve výši 
57.388,00 Kč, PO ZUŠ ve výši 5.000,00 Kč a použití rezervního fondu PO SVČ „ROROŠ“ 
ve výši 104.172,10 Kč (grant NIDM MŠMT – Mládež v akci). 

22. Zveřejnění záměru pronájmu vlečky v bývalém vojenském areálu v Hajništi. 
23. Schvaluje smlouvu o dílo č. 03/10 na monitoring kvality podzemní a povrchové vody 

v prostoru rekultivované skládky Nové Město pod Smrkem uzavřenou s Ochranou 
podzemních vod, s. r. o. Praha. 

 
RM neschvaluje  

24. Přidělení místnosti v obytném domě v ulici Myslbekova č. p. 3 žadateli panu Jaroslavu 
Samkovi a žadatelce paní Zdeně Repiské. 

 

RM souhlasí   
25. S podmínkami pronájmu vlečky v Hajništi navrženými firmou Max Merlin, spol. s r. o. 
26. S prodloužením užívání vlečky v Hajništi firmou STV GROUP do 10.02.2010. 

 
RM bere na v ědomí  

27. Kontrolu usnesení.  
28. Návrh rozpočtu města pro rok 2010. 
29. Žádost firmy RETAP o prodloužení nájemní smlouvy s tím, že již byla usnesením 

287/09/RM schválena smlouva nová a na jejich podmínkách RM trvá. 
 
RM ukládá   

30. Příspěvkovým organizacím  zapojení rezervního fondu do rozpočtu 2010: PO MŠ ve výši 
100.000,00 Kč a PO ZŠ ve výši 30.000,00 Kč. 

31. Vedoucí odd ělení komunálních služeb připravit nájemní smlouvu na pronájem vlečky 
v Hajništi. 

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


