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Usnesení 
ze 71. schůze RM konané 14.06.2010  

 
RM schvaluje  

147. Program schůze. 
148. Zveřejnění pořadníku na přidělování bytů k připomínkování s platností od  01.07.2010 

do 31.12.2010. 
149. Přidělení bytu mimo pořadník v ulici Frýdlantská 59 žadateli Tomáši Režnému (byt 

č. 33). 
150. Přidělení bytu mimo pořadník v ulici Frýdlantská 59 žadatelce Marii Vaňousové  (byt 

č. 35). 
151. Zveřejnění oznámení č. 14/2010 o prodeji nemovitého majetku obce. 
152. Zveřejnění oznámení č. 15/2010 o prodeji nemovitého majetku obce. 
153. Zveřejnění oznámení č. 16/2010 o nájmu nemovitého majetku obce s doplnění parcely 

p. č. 1094. 
154. Vyloučení paní Miloslavy Sukové z hlasování o odměně pro ředitelku PO MŠ 

Miloslavu Sukovou. 
155. Výše odměn ředitelům PO, které budou vyplaceny z rozpočtovaných mzdových 

prostředků organizace. 
156. Nájemní smlouvy o nájmu objektů, pozemků, dlouhodobého hmotného majetku, 

dlouhodobého drobného hmotného majetku a dlouhodobého drobného nehmotného 
majetku pronajatého příspěvkovým organizacím zřízených městem s účinností od 
01.01.2010. 

157. Program a termín veřejného zasedání ZM č. 22, které se bude konat 28. června 2010. 
158. Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v ulici 

Jindřichovická 145, platné od 01.04.2004, uzavřené s Úřadem práce v Liberci. 
 
RM projednala  

159. Závěrečné zprávy PO ZUŠ, PO ZŠ a PO MŠ za rok 2009. 
 
RM neschvaluje   

160. Přidělení bytu v domě Myslbekova 3 žadatelce Andree Gorolové. 
161. Vyloučení pana Lukáše Novotného z hlasování o odměně pro ředitele PO ZŠ 

Mgr. Jindřicha Novotného. 
 
RM bere na v ědomí  

162. Kontrolu usnesení. Trvá úkol: 144/10/RM. 
163. Žádost pana Jiřího Bursy o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení k záměru 

výstavby betonárky SB20 s tím, že město Nové Město pod Smrkem požádá KÚ LK 
v rámci zjišťovacího řízení o doplnění posouzení vlivu provozu betonárky na zatížení, 
hlučnost a prašnost na místních komunikacích při provozu související nákladní 
dopravy. 

 
RM ukládá   

164. Vedoucí finan čního odboru a ředitelce PO SRC  poptat cenovou nabídku na 
pořízení systému elektronických pokladen pro provoz PO SRC. 

165. Vedoucímu správního odboru aktualizovat Směrnici č. 1/2000 na prodej a nájem 
pozemků. 

 
RM schvaluje  

166. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. C1VB/09/083 na parcele p. č. 1009/2 mezi 
RWE GasNet s. r. o., městem Nové Město pod Smrkem a Ludmilou Svobodovou 
s tím, že do ní budou doplněny údaje o geometrickém plánu vyznačujícím rozsah 
věcného břemene. 
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