Usnesení z 34. Rady města Staré Město
ze dne 17.2. 2020
319. Rada města schvaluje Dohodu o poskytování právních služeb ad hoc na právní
zastoupení ve věci územního plánu mezi městem Staré Město a Advokátní kanceláří
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová a pověřuje místostarostu podpisem výše jmenované
dohody
T: 21.2.2020
Z: místostarosta
320. Rada města schvaluje zaslání sdělení MěÚ Šumperk Odboru strategického
rozvoje, územního plánování a investic k nesouhlasu s termínem veřejného
projednávání územnímu plánu z důvodu odchýlení od Zadání územního plánu
T: 18.2.2020
Z: místostarosta
321. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ke stavbě „Staré Město – Fučíkova, č. parc. 214/2, NNk.“, číslo stavby: IP-128025977 a pověřuje starostu podpisem výše jmenované smlouvy
T: 28.2.2020
Z: starosta
322. Rada města nemá námitek k částečné uzavírce na sil. II/446, sil. III/44649 Staré
Město – Nová Seninka v termínu 2.3. – 30.9.2020 dle přiloženého harmonogramu
prací
T: 21.2.2020
Z: tajemník
323. Rada města nemá námitek k úplné uzavírce na sil. II/446 Staré Město v termínu
16.3. – 15.9.2020 z důvodu rekonstrukce opěrné zdi na sil. II/446 ve Starém Městě
T: 21.2.2020
Z: tajemník
324. Rada města nemá námitek k úplné uzavírce na sil. II/446 Hanušovice - Staré
Město km cca 72,6 až km 73,8 v termínu 20.4. – 10.5.2020 z důvodu opravy sil.
II/446 Hanušovice – Nová Seninka
T: 21.2.2020
Z: tajemník
325. Rada města schvaluje Smlouvy o dílo na poskytování služeb odborného
projektového poradenství k projektu „Prostupné zaměstnávání Staré Město“
T: 30.1.2020
Z: tajemník
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326. Rada města nemá námitek k omezení používání komunikace v úseku silnice č.
446 Nová Seninka – Kladské sedlo z důvodu konání závodů v longboardingu ve
dnech 27.6 – 28.6.2020
T: 28.2.2020
Z: tajemník
327. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení zvýšení odměn
zastupitelům, členům výborů a komisí dle návrhu, který je přílohou zápisu rady města
T: zastupitelstvo města
Z: místostarosta
328. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení PhDr. Š. K. přísedícím
Okresního soudu v Šumperku
T: zastupitelstvo města
Z: místostarosta
329. Rada města schvaluje zařazení žádostí M. R., J. D., V. Z., R. K., D. K., M. G., J.
N. o přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt
T: 28.2.2020
Z: vedoucí OS MBH
330. Rada města schvaluje výměnu bytu č.6, Hanušovická 159, Staré Město za byt č.
13, Hanušovická 159, Staré Město pro Ing. Z. P.
T: 28.2.2020
Z: vedoucí OS MBH
331. Rada města schvaluje zveřejnění informace o prodeji chatek v areálu Krupá ve
Zlatém rohu s tím, že cena chatky je 5 000 Kč, žadatelé mohou podat písemnou
žádost (formulář k dispozici na MěÚ, nebo ke stažení na www stránkách města) na
podatelně MěÚ Staré Město nejpozději do 31.3.2020. Možnost prohlídky chatek
v areálu Krupá bude ve čtvrtek 19. 3. 2020 od 15. 00 do 16.00 hodin
T: 19.3.2020
Z: vedoucí OS MBH
332. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva města dne 11.3.2020 v
17.00 hod. v KD Staré Město.
T: 11.3.2020
Z: místostarosta
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Rada města bere na vědomí:
-

informaci EKO-KOM a.s. o množství vytříděného odpadu za období 1.10. –
31.12.2020

Zápis vyhotoven dne: 21.2.2020

Zapsal: Oldřich Tanert

Alena Windová v.r.
člen rady

Karel Raczek v.r.
místostarosta
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