Usnesení z 64. Rady města Staré Město
ze dne 16.5.2017
1057. Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 2443/1 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem.
T: 25.5.2017
Z: tajemník
1058. Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 1472/5 v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem.
T: 25.5.2017
Z: tajemník
1059. Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro Beton Bunker Club
Kronfelzov, z.s. na uspořádání sportovně branného dne pro děti ze Starého Města a okolí a
souhlasí se vstupem na pozemky města (areál bývalých kasáren)
T: 25.5.2017
Z: tajemník, pí Pešková
1060. Rada města schvaluje cenovou nabídku ENTES CONSULTING, spol. s r.o. (250 869,Kč) na výměnu vodovodního potrubí sídl. Budovatelů 402 – 403.
T: 31.10.2017
Z: pí Nováková
1061. Rada města schvaluje Protokol o jednání hodnotící komise pro výběrové řízení na
stavbu „Energetické úspory objektu bytového domu nám. Osvobození 359 ve Starém Městě“
a na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Experior
s.r.o., Říční 114, 789 91 Štíty (4 776 345,33,- Kč)
T: 31.10.2017
Z: starosta, pí Nováková
Rada města bere na vědomí:
- Oznámení o zařazení žádosti o dotaci na akci „Územní plán Staré Město“ do
náhradních akcí z důvodu nedostatečných finančních prostředků
- Usnesení Policie ČR o odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu krádeže
(vytěžená dřevní hmota)
- Stížnost občanů na požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích s tím,
že pověřuje místostarostu jednáním s policií ČR v této věci
- Žádost místostarosty o opětovné projednání prodeje nemovitého majetku (parc. č. st.
546 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 617 m2 včetně budovy č.p. 330 stavba

občanského vybavení k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem) na zasedání zastupitelstva
města s tím, že žadatelé budou vyzváni k doplnění žádosti (záměr využití nemovitého
majetku)
Zápis vyhotoven dne: 16.5.2017
Zapsal: Oldřich Tanert
Karel Raczek v.r.
místostarosta

Jiří Kamp v.r.
starosta

