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Usnesení 
ze 75. schůze RM konané 15.09.2010 

 
RM schvaluje 

237. Program schůze s navrženými doplněními. 
238. Přidělení bytu mimo pořadník v obytném domě Frýdlantská 59 žadateli Ondřeji 

Hradcovi (byt č. 12). 
239. Výzvu pro podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku „Zlepšení tepelně 

technických vlastností objektu Mateřská škola č. p. 952, ulice Mánesova, Nové Město 
pod Smrkem“. 

240. Výzvu pro podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku „Zlepšení tepelně- 
technických vlastností obvodových konstrukcí objektu: Bytový dům č. p. 29 a 30 
ul. Revoluční, Nové Město pod Smrkem“. 

241. Výzvu pro podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku „Zlepšení tepelně- 
technických vlastností obvodových konstrukcí objektu: Bytový dům č. p. 34 a 35, 
ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem. 

242. Výzvu pro podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku „Zlepšení tepelně 
technických vlastností objektu bytový dům č. p. 1051 a 1052, ulice Vaňkova, Nové 
Město pod Smrkem“. 

243. Nájemní smlouvu na nebytové prostory v ulici Jindřichovická 316 k provozování 
Salónu ELLA – Stanislava Lodeová, s navrženými změnami na dobu neurčitou od 
01.10.2010. 

244. Program a termín veřejného zasedání ZM č. 23, které se bude konat  22. září 2010. 
245. Příspěvek ve výši 15.000 Kč z kapitoly „Kultura“ na kulturní a společenskou akci pro 

ludvíkovské a novoměstské hasiče jako poděkování za práci vykonanou při povodni 
a odstraňování jejích následků. 

246. Mateřské škole použití znaku města pro výtvarný projekt „Znaky měst a obcí“. 
 
RM projednala  

247. Žádosti o pronájem nebytových a bytových prostor v ulici Jindřichovická 316 –  
„Dělnický dům“ (restaurace a byt) s tím, že na následné jednání RM bude pozvána 
paní Eva Hönigová k projednání záměru provozování restaurace Na Náměstí. 

248. Vyhlášení volného dne ředitelem PO ZŠ na 27.09.2010. 
 
RM bere na vědomí   

249. Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 165/10/RM, 189/10/RM, 235/10/2010. 
250. Návrh změny rozpočtu III. kolo 2010. 
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