Usnesení z 93. Rady města Staré Město
ze dne 16.7. 2018
1308. Rada Města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 973/15 o
výměře 341 m2 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem pro P. Š.., Polní 279,
788 32 Staré Město,a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
T: 31.7.2018
Z: starosta
1309. Rada Města schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 973/1 o
výměře 41 m2 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem pro L. U., Horní 324,
788 32 Staré Město ,a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
T: 31.7.2018
Z: starosta
1310. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 160/1, ostatní
plocha o výměře 100 m2 a části pozemku p. č. 3256 ostatní plocha o výměře 40 m2
k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
T: 25.7.2018
Z: tajemník
1311. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p .č. 2224/47, ostatní plocha o
výměře 155 m2 k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
T: 25.7.2018
Z: tajemník
1312. Rada města neschvaluje instalaci zpomalovacího prahu na Polní ulici ve
Starém Městě. Rada města pověřuje starostu podáním žádosti Policii ČR na častější
kontroly dodržování silničních pravidel na Polní ulici a na silnici směrem na Kunčice.
T: 31.7.2018
Z: starosta
1313. Rada města schvaluje cenovou nabídku fy Jan Konkol IČO: 15360365, na
opravu střechy stodoly u DPS, Hanušovická 159
T: 31.8.2018
Z: pí Nováková
1314. Rada města schvaluje cenovou nabídku BOBISTAV s.r.o., na opravu
havarijního stavu štítu stodoly u DPS, Hanušovická 159
T: 31.8.2018
Z: pí Nováková
1315.Rada města schvaluje cenovou nabídku fy Zaklad vydobycia Przerobki
Kruszyw Naturalnych Danuta Jureczko na opravu chodníku na Sportovní ulici a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
T: 20.7.2018
Z: starosta
1316. Rada města schvaluje rozpočtovou změnu č. 12
T: 31.7.2018
Z: pí Pešková
Před projednáváním tohoto bodu nahlásil místostarosta možný střet zájmů.
1317. Rada města schvaluje osvobození od nájmu prodejní stánky místních prodejců
během letošní Anenské pouti.
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T: Anenská pouť
Z: pí Windová
1318. Rada města schvaluje zrušení vstupného na promítání Letního kina do
31.8.2018
T: 31.8.2018
Z: pí Windová
1319.Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 256/17 ze dne
21.9.2017 schvaluje vyhlášení VŘ na projektovou dokumentaci na projekt
Zásobování obyvatel pitnou vodou v místních částech Starého Města
T: 30.9.2018
Z: starosta
1320. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci projektu
Víceúčelové hřiště ZŠ ve Starém Městě mezi městem Staré Město a Prukon s.r.o.
(rozšíření zakázky - provedení stavebních prací) a pověřuje starostu podpisem výše
uvedeného dodatku.
T: 20.7.2018
Z: starosta
Rada města bere na vědomí:
- Zprávu z uskutečněného místního šetření (žádost E. M.) s tím že pozemek mezi
domy č.p. 106 a č.p. 107 ve Starém Městě bude vyčištěn od náletových dřevin
pracovníky MBH, následně bude rozhodnuto o dalším postupu
- Informaci o hospodaření v městských lesích za rok 2017 s tím, že soupis činností
bude rozeslán zastupitelům
- Návrh Ing. V. P. k možném rozdělení a prodeji pozemků (žádost P. S.) s tím, že
pověřuje starostu svoláním místního šetření

Zápis vyhotoven dne: 20.7.2018

Zapsal: Oldřich Tanert

Jiří Kamp v.r.
starosta

Karel Raczek v.r.
místostarosta
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