
 

Usnesení 
z 67. schůze RM konané 31.03.2010  

 
RM schvaluje  

50. Program schůze. 
51. Přidělení bytu č. 1 v ulici Vaňkova 226 žadatelce paní Evě Behanové. 
52. Zveřejnění oznámení č. 06/2010 o nájmu majetku obce s navrženým doplněním parcely 

p. č. 948, orná půda o výměře 4523 m2. 
53. Zveřejnění oznámení č. 07/2010 o prodeji majetku obce s navrženým doplněním parcely 

p. č. 454, ostatní plocha o výměře 334 m2. 
54. Úlevu z nájemního vztahu mezi městem a PO SVČ „ROROŠ“ na nájem víceúčelového 

sálu prominutím nedoplatku za vyúčtování služeb za rok 2009 ve výši 21.522 Kč.  
55. Dotaci pro PO SVČ „ROROŠ“ na krytí nákladů na pořádání kulturních akcí v roce 2009 ve 

výši 41.082 Kč z kapitoly „Kultura“. 
56. Smlouvu o dílo s Ing. arch. Miloslavem Štěpánkem, ARCH SERVIS, na pořízení 3. změny 

ÚPNSÚ.  
57. Příspěvek z rozpočtu města, kapitoly „Město“ pro DSO Mikroregion Frýdlantsko ve výši 

24.300 Kč na financování protidrogových služeb. 
58. Použití znaku města na propagačních materiálech k 10. výročí pořádání akce 3dy-3země- 

3pochody. 
59. Smlouvu č. 46/2010 o přičlenění a pronájmu honebních pozemků uzavřenou s Vojenskými 

lesy a statky ČR, s. p. divize Mimoň. 
60. Financování hudebního festivalu FRYYFEST 2010 ve výši 200.000 Kč a financování akce 

PO SVČ „ROROŠ“ „Novoměstská Zlatá včela“ ve výši 20.000 Kč z rozpočtu 
města, kapitoly „Kultura“. 

61. Přijetí nepeněžního daru od ZO ČSV pro PO SVČ „ROROŠ“ v hodnotě 33.000 Kč na 
zajištění ubytování, stravování a dopravy účastníků soutěže „Oblastní kolo Zlaté včely“. 

62. Smlouvu o propagaci s firmou COMPEDIUM, s. r. o. na propagaci obce v rámci Programu 
TOP 50. 

63. Veliteli JSDH Ludvíkov pod Smrkem vyplácení měsíčního příspěvku na soukromý telefon, 
kterým zabezpečuje jako velitel JSDH Ludvíkov pod Smrkem výkon veřejné správy 
v oblasti požární ochrany. Příspěvek je stanoven ve výši 600 Kč. Příspěvek bude 
zaúčtován v nákladech příslušného roku v rozpočtu JSDH Ludvíkov pod Smrkem. 

 
RM neschvaluje  

64. Přidělení místností v obytném domě Myslbekova 3 žadatelům Andree Gorolové a Marianu  
Repiskému. 

 
RM bere na v ědomí  

65. Kontrolu usnesení. 
66. Návrh smluvních cen pozemků prodávaných z vlastnictví města a doporučuje ZM jejich 

schválení. 
 
RM ukládá  

67. Vedoucímu správního odboru zveřejnit informaci o prodeji obytného domu Dělnická 117 
formou nabídky. 

68. Vedoucímu správního odboru zveřejnit informaci o prodeji objektu „Stiblíkárna“ formou 
nabídky. 

69. Vedoucímu správního odboru zveřejnit záměr prodeje objektu Myslbekova 830.  
70. Vedoucímu správního odboru zadat zpracování tržní ceny objektu Myslbekova 830. 
71. Vedoucí oddělení komunálního hospodářství připravit novou nájemní smlouvu na 

pronájem sálu v Dělnickém domě. 
 
 
Ing. Pavel Smutný                                                                                                Mgr. Radoslava Žáková 
 starosta města                                                                                                      místostarostka města 
 
 


