Usnesení z 66. schůze rady města Staré Město
ze dne 12.06.2017
1077. Rada města souhlasí se vstupem a skládkováním materiálu na pozemcích parc. č.
250/1, parc.č. 198 (bývalé ředitelství státního statku), parc.č. 2295 (u hřiště) od 16.07.2017,
rada města nesouhlasí se vstupem a skládkováním materiálu na pozemku parc. č. 3245/1 (u
Kuttlerových).
Zodpovídá: tajemník
Termín: 20.6.2017
1078. Rada města schvaluje Žádost Junáku Rybárny Hradec Králové o povolení tábora od 3.7.
– 16.7.2017 v k.ú. Chrastice v údolí Prudkého potoka.
Zodpovídá: tajemník
Termín: 20.6.2017
1079. Rada města schvaluje opravu vstupních dveří v domě č.p.5 v Nové Senince.
Zodpovídá: Marta Nováková
Termín: 31.07.2017
1080. Rada města schvaluje výměnu dřevěných svodnic na místní komunikaci v Malém
Vrbně.
Zodpovídá: pí Nováková
Termín: 31.8. 2017
1081. Rada města souhlasí s výpůjčkou budovy kaple v Malém Vrbně od ÚZSVM s tím, že
ÚZSVM předloží radě města návrh smlouvy o výpůjčce budovy kaple v Malém Vrbně
Zodpovídá: tajemník
Termín: předložení smlouvy UZSVM
1082. Rada města schvaluje Příkazní smlouvu mezi ASA expert a.s. a Městem Staré Město na
autorský dozor stavebníka na akci „Energetické úspory bytového domu nám. Osvobození č.p.
359 ve Starém Městě (21 550,- Kč)
Zodpovídá: starosta
Termín: 19.6.2017
1083. Rada města schvaluje Zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Komunikace pro pěší – Staré Město – ulice Hanušovická“ a na základě doporučení
komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Komunikace pro pěší –
Staré Město – ulice Hanušovická“ schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s EKOZIS spol. s r.o.
(1 989 243,- Kč) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
T: 30.6.2017
Z: starosta
1084. Rada města schvaluje termín zasedání zastupitelstva města na pondělí 26.06.2017
v 16. 00 hod.
Zodpovídá: starosta
Termín: 19.6.2017

Rada města bere na vědomí:
- cenovou nabídku firmy Dimense v.o.s., Brno „Projektová dokumentace a zajištění povolení
pro stavbu úpravy vjezdu u kulturního domu ve Starém Městě
- architektonické a stavební řešení kulturního domu ve Starém Městě
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 předloženou předsedou
finančního výboru J.T.s tím, že doporučuje zastupitelstvu města zprávu schválit a přijmout
nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření města za
rok 2016
- závěrečný účet města za rok 2016 předložený předsedou finančního výboru J. T.s tím, že
doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet schválit
- dopis Ing. V. P. – Prošetření záležitosti k zastupování R. T. s tím, že Ing. V. P. k zastupování
R. T. ve věci Prošetření záležitosti předloží plnou moc s ověřeným podpisem R. T.
- dopis Ing. A. M. k vyúčtování za dodávky tepla s tím, že dopis bude rozeslán zastupitelům
Zápis z jednání rady města zapsala Bohuslava Dulovcová dne 13.06.2017

Jiří Kamp, v.r. starosta města
Karel Raczek, v.r. místostarosta

