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Usnesení 
ze 74. schůze RM konané 01.09.2010  

 
RM schvaluje  

209. Program schůze s navrženým doplněním. 
210. Přidělení bytu mimo pořadník v obytném domě v ulici Frýdlantská 59 žadateli Petru 

Jagerovi (byt č. 13). 
211. Přidělení bytu mimo pořadník v obytném domě v ulici Frýdlantská 59 žadatelce 

Wandě Kmínkové (byt č. 36).  
212. Přidělení bytu mimo pořadník v obytném domě v ulici Frýdlantská 59 žadateli Václavu 

Bártovi (byt č. 10). 
213. Přidělení bytu mimo pořadník v obytném domě v ulici Frýdlantská 59 žadatelce Helze 

Holinské (byt č. 22). 
214. Přidělení místnosti č. 9 v obytném domě v ulici Myslbekova 3 žadatelce Andree 

Gorolové za účelem ubytování. 
215. Přidělení místnosti č. 11 v obytném domě v ulici Myslbekova 3 žadatelce Marianu 

Repiskému za účelem ubytování. 
216. Pronájem části p. p. č. 359/1 a části p. p. č. 368 žadatelce Haně Kozelkové. 
217. Pronájem části p. p. č. 359/1 a části p. p. č. 368 žadatelce Mileně Stodolové. 
218. Pronájem části p. p. č. 1148/1 žadatelce Janě Králové. 
219. Pronájem části p. p. č. 1148/1 žadateli Vladislavu Pochopenovi.   
220. Zveřejnění oznámení č. 22/2010 na směnu parcel.  
221. Zveřejnění oznámení č. 23/2010 o nájmu majetku obce (pozemků).   
222. Zrušení předpisu nájemného za pronajaté pozemky v. v. i. Centrum pro výzkum 

energetického využití litosféry z důvodu, že předmět nájmu nebyl nikdy převzat 
a využíván. 

223. Ukončení pronájmu nebytových prostor v Ludvíkově pod Smrkem (jídelny) dohodou 
ke dni 31.08.2010 pronajaté firmě CiS Systems, s. r. o. 

224. Operační plán zimní údržby na období 2010/2011 pro město Nové Město pod Smrkem 
s projednanými změnami. 

225. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene OLP/1678/2010 uzavřenou 
mezi Libereckým krajem (budoucí povinný), městem Nové Město pod Smrkem 
(budoucí oprávněný) a panem Petrem Černicou (investor).  

226. Navýšení počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ o jednoho pracovníka na dobu od 
01.12.2010 do 31.12.2010. 

227. Přílohu č. 2 k Nájemní smlouvě o nájmu objektů, pozemků, dlouhodobého hmotného 
majetku, dlouhodobého drobného hmotného majetku a dlouhodobého drobného 
nehmotného majetku – PO SRC. 

228. Odměnu pro ředitelku PO ZUŠ za práci nad rámec pracovních povinností v době  
dovolené. 

 
RM neschvaluje  

229. Úpravu nájemní smlouvy navrženou panem Heršálkem a navrhuje stanovit výši 
pronájmu za nebytové prostory a pozemky uvedené v návrhu nájemní smlouvy na 
100.000 Kč/rok s tím, že všechny související služby si zajistí firma RETAP, spol. 
s r. o., jak je to běžné u standardních nájemních smluv uzavíraných městem. 

 
RM souhlasí  

230. S tím, aby město Nové Město pod Smrkem bylo žadatelem o dotaci na vydání 
publikace „Novoměstské maličkosti“ autorů Herberta Augustina a Mgr. Josefa Moláka 
z Fondu Mikroprojektu Euroregionu Nisa. 

231. Vzhledem k blížícím se volbám, s pozastavením návštěvní knihy na webových 
stránkách města. 

 
RM doporu čuje  

232. ZM projednat záměr vydání předvolebních informací v Novoměstských novinách. 
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RM bere na v ědomí  

233. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 165/10/RM, 189/10/RM. 
234. Informaci finančního odboru o provedeném šetření týkajícího se nabídky  ubytování ve 

Vile pod Smrkem. 
 
RM ukládá  

235. Vedoucí odd ělení bytové správy zjistit příčinu poškození veřejného osvětlení    
v ulici Zámecká a zajistit úhradu nákladů za opravu. 

 
RM povoluje  

236. Výjimku z nejvyššího počtu žáků ve III. A třídě na Základní škole v ulici Jindřichovická. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Smutný                                                                                               Mgr. Radoslava Žáková 
 starosta města                                                                                                      místostarostka města 
 


