
1/1 

Usnesení 
ze 70. schůze RM konané 26.05.2010  

 
RM schvaluje  

130. Program schůze. 
131. Smlouvu o dílo na zpracování Změny místního dopravního režimu s cílem úprav 

dopravy v klidu.  
132. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Základní školu, Tylova 694, na akci „Prvňákem 

na nečisto“ ve výši 70 % skutečných nákladů,  max. 700 Kč.  
133. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Základní školu, Tylova 694, na akci „Školní 

olympiáda“ ve výši 70 % skutečných nákladů, max. 2.100 Kč.  
134. Přidělení dotace z rozpočtu města pro Základní školu, Tylova 694,  na akci “Akademie 

2010“ ve výši 70 % skutečných nákladů, max. 840 Kč. 
135. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2/2010 uzavřenou mezi Lesy České republiky, 

s. p. Hradec Králové a městem Nové Město pod Smrkem. 
136. Smlouvu na umístění reklamy Singltreku pod Smrkem na velkou mapu města 

umístěnou na náměstí uzavřenou s firmou RAFFAEL-art Červený Kostelec. 
137. Provedení výměny okna nad vchodovými dveřmi Mateřské školy za dvě menší okna 

a dozdění výplně.  
138. Úlevu na nájemném firmě MEDICON Pharm, s. r. o., která provozuje lékárnu, na výši 

500 Kč/měsíc s platností do 31.12.2010.   
 
 

RM bere na v ědomí  
139. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 67/10/RM, 68/10/RM, 69/10/RM, 70/10/RM, 

128/10/RM, 129/10/RM. 
140. Informaci tajemníka o provedených kontrolách na odborech MěÚ v roce 2009. 
141. Návrhové varianty dopravního řešení uliční sítě. 

 
 
 
RM ukládá   

142. Vedoucí finan čního odboru opravit nejasnosti v Čl. 4 Nájemních smluv o nájmu 
objektů, pozemků, dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého drobného 
hmotného majetku pronajatého příspěvkovým organizacím zřízených městem. 

143. Starostovi připravit pro jednání ZM konečný návrh řešení dopravy v klidu. 
144. Tajemníkovi M ěÚ poučit vedoucího správního odboru o správném postupu při 

vyřizování žádostí. 
145. Referentovi  pro zpracování grant ů zajistit umístění směrových šipek z náměstí 

k nástupnímu místu na Singltrek pod Smrkem.  
146. Vedoucí odd ělení komunálního hospodá řství připravit Dodatek k nájemní smlouvě 

s firmou MEDICON Pharm, s. r. o. 
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