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Usnesení 

ze 72. schůze RM konané 19.07.2010  
 

RM schvaluje  
167. Program schůze. 
168. Vyloučení pana Lukáše Novotného z hlasování o nájmu pozemku p. p. č. 1094. 
169. Pronájem parcely p. č. 1094 k podnikání žadateli Lukáši Novotnému na dobu určitou –     

     10 let, za cenu 7 Kč/m2. 
170. Přidělení bytu mimo pořadník v ulici Frýdlantská 59 žadatelce Lucii Skálové (byt 

č. 33). 
171. Přidělení bytu mimo pořadník v ulici Frýdlantská 59 žadatelce Iloně Vágnerové  (byt 

č. 35). 
172. Přidělení bytu mimo pořadník v ulici Frýdlantská 59 žadatelům Michaele Lipárové 

a Jaroslavu Sedláčkovi (byt č. 36). 
173. Bytový pořadník s platností od 01.07.2010 do 31.12.2010. 
174. Výše odměn ředitelkám PO, které budou vyplaceny z rozpočtovaných mzdových 

prostředků organizace. 
175. Slevu z ceníku PO SVČ „ROROŠ“ na ubytování dětí z DDM v Železném Brodu ve výši 

25 Kč na osobu/den v době od 24.07. do 31.07.2010. 
176. Úlevu na nájemném firmě INTERBYT – Kapek, s. r. o. za prodejnu v Jindřichovické 

145, na výši 300 Kč/měsíc s platností od 01.07.2010 do 31.12.2010. 
177. Dodatek č. 6 o prodloužení Nájemní smlouvy o pronájmu areálu skladu munice 

v Hajništi, sepsané mezi městem Nové Město pod Smrkem a firmou STV GROUP, 
a. s., na dobu určitou do 31.10.2014. 

178. Dlouhodobý pronájem mobilní toalety s umyvadlem pro potřeby Singltreku v lokalitě 
u Spálené hospody. 

179. Zadání poptávkového řízení na firmu, která provede zjednodušené podlimitní 
výběrové řízení na zateplení bytových jednotek a mateřské školy. 

180. Výši odměny ředitelce PO MŠ z rozvojového programu „Na podporu škol, které 
realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním 
znevýhodněním na rok 2010“. 

 
RM souhlasí  

181. S ukončením Nájemní smlouvy na pozemky p. p. č. 2395, 2396, 2397/1 a 2397/2, 
uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a CVEVL, v. v. i., dohodou 
k 31.07.2010.  

 
RM projednala  

182. Závěrečné zprávy PO SRC a PO SVČ „ROROŠ“ za rok 2009. 
183. Návrh Odboru dopravy MěÚ Frýdlant na změnu dopravního značení v lokalitě Na 

Výsluní. 
 
RM neschvaluje   

184. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Profi-
Invest, a. s. a požaduje nejdříve předložit souhlas současného nájemce – STV 
GROUP, a. s. se záměrem stavby. 

 
RM bere na v ědomí  

185. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly 144/10/RM, 164/10/RM, 165/10/RM. 
186. Dopis pana Heršálka z firmy Retap, s. r. o. ze dne 21.06.2010. 
187. Dopis Občanského sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí 

ze dne 19.06.2010 týkající se Poutní stezky – udržovací práce, cyklostezka. 
 

RM trvá  
188. Na provedení konkrétních připomínek k existujícím návrhům smluv.o pronájmu 

pozemků a budov v areálu kasáren Hajniště. 
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RM ukládá   

189. Starostovi při neuzavření nájemních smluv s firmou Retap, s. r. o. do 31.08.2010 
zajistit právní cestou vyklizení areálu pro bezesmluvní užívání a vymáhat úhradu za 
jeho užívání.  

190. Ukládá vedoucí oddělení komunálního hospodářství připravit dodatek k nájemní 
smlouvě s firmou INTERBYT – Kapek, s. r. o. 

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


