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Usnesení 

z 69. schůze RM konané 12.05.2010  
 

RM schvaluje  
96. Program schůze s navrženými doplněními. 
97. Zadání zpracování projektové dokumentace k zateplení domů Revoluční 29, 30, 

Ludvíkovská 34, 35 a Vaňkova 1051, 1052 firmě SyBan, s. r. o. Liberec. 
98. Zveřejnění oznámení č. 08/2010 o nájmu majetku obce. 
99. Zveřejnění oznámení č. 09/2010 o prodeji nemovitého majetku obce s doplněním 

parcely p. č. 567. 
100. Zveřejnění oznámení č. 10/2010 na směnu parcel. 
101. Zveřejnění oznámení č. 11/2010 na směnu parcel. 
102. Pronájem části parcely p. č. 237/1 žadatelce Marcele Pacovské. 
103. Pronájem části parcely p. č. 902/3 manželům Eduardu a Mgr. Šárce Himmelovým.  
104. Pronájem části parcely p. č. 2189 žadateli Miloslavu Kopeckému.  
105. Pronájem části parcely p. č. 226/2 žadateli Martinu Částkovi. 
106. Pronájem části parcely p. č. 226/2 žadatelce Lidmile Tvrdé. 
107. Pronájem části parcely p. č. 948 žadatelce Alině Soukalové. 
108. Pronájem části parcely p. č. 1775 žadateli Miroslavu Beňovi. 
109. Pronájem části parcely p. č. 1996/1 žadateli Miloslavu Kopeckému. 
110. Pronájem části parcely p. č. 1996/1 žadateli Jaromíru Pelantovi. 
111. Pronájem části parcely p. č. 1996/1 žadateli Jiřímu Eiglovi. 
112. Pronájem části parcel p. č. 2313, 2314/1 žadatelce Evě Behanové. 
113. Pronájem parcely p. č. 999 žadateli Petru Smrčkovi. 
114. Vítěze výběrového řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce a renovace podlahy 

v objektech tělocvičny ZŠ Nové Město pod Smrkem“ firmu PROFIL PLUS, s. r. o. 
Liberec. 

115. Nájemní smlouvu na pronájem víceúčelového sálu mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a SVČ „ROROŠ“ Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace. 

116. Příspěvek ve výši 1.000 Kč na zhotovení 36. babyboxu v jablonecké nemocnici. 
 
 
RM nesouhlasí  

117. S odkoupením komunálního vozu Gasolone od firmy Myland, s. r. o. Praha.  
 
 
RM neschvaluje  

118. Přidělení místnosti v obytném domě Myslbekova č. p. 3 žadateli panu Marianu  
Repiskému. 

119. Přidělení bytu v obytném domě Myslbekova č. p. 3 žadatelce paní Andree Gorolové. 
120. Pronájem části parcely p. č. 1775 žadateli Zdeňku Gorolovi. 
121. Vzhledem k nedostatečným příjmům ze SR příspěvek Římskokatolické farnosti na 

opravu vitrážního okna. 
122. Vzhledem k nedostatečným příjmům ze SR příspěvek Farnímu sboru Českobratrské 

církve evangelické na opravu oken a západní fasády kostela. 
 
 
RM bere na v ědomí  

123. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 67/10/RM, 68/10/RM, 69/10/RM, 70/10/RM. 
124. Dopis paní Tschiedelové s tím, že v současné době není žádný byt mimo pořadník 

volný a o tyto byty žádá vždy velký počet zájemců. V pořadníku je žádost o byt paní 
Tschiedelové vedena. 

125. Kontrolu u nájemce nebytových prostor v bývalých kasárnách v Hajništi, firmy Retap, 
s. r. o. Hajniště. 

126. Informaci ředitelky PO MŠ o termínu čerpání dovolené a výpomoci okolním MŠ v době 
čerpání jejich dovolených. 

127. Informace o systému SMSsenders na zasílání zpráv s informacemi o událostech ve 
městě. 
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RM ukládá  

128. Starostovi a místostarostce  zajistit zpracování návrhu pamětní tabulky na  Ing. Karla 
Jeřábka pro umístění na rozhledně na Smrku a předložit ke schválení zastupitelstvu 
města. 

129. Vedoucí odd ělení komunálního hospodářství zajistit odvodnění turistického chodníku 
na Smrk od Streitova obrázku k odpočívadlu. 

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

 
 
 


