Usnesení z 2. Rady města Staré Město
ze dne 6.12. 2018
11. Rada města schvaluje inventarizační komise, hlavní inventarizační komisi a likvidační komisi
města Staré Město pro provedení inventarizace v roce 2018.
T: 15.12.2018 – 31.1.2019
Z: starosta
12. Rada města schvaluje cenovou nabídku DIMENSE v.o.s. Brno na vypracování studie na městské
infocentrum, včetně muzea v prostorách objektu č.p. 359 ve Starém Městě
T: 15.12.2018
Z: starosta
13. Rada města schvaluje cenovou nabídku BOBISTAV s.r,o. na doplnění zastřešení (zasklení –
varianta komplet) vstupního schodiště vstupu do domu č.p. 358 ve Starém Městě
T: 31.1.2019
Z: pí Nováková
14. Rada města pověřuje A. W. zjištěním bližších podmínek pro provoz záchytných kotců a návrhu
řešení
T: zasedání rady města
Z: pí Windová
15. Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky p.č. 273/4 a p.č. 273/1 v k.ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem
T: 15.12.2018
Z: tajemník
16. Rada města postupuje žádost o odkoupení pozemku p.č. 59/1 v k.ú. Hynčice pod Sušinou k
projednání na zasedání ZM
T: zasedání ZM
Z: starosta
17. Rada města postupuje opakovanou žádost o odkoupení části pozemku p.č. 854/6 v k.ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem k projednání na zasedání ZM
T: zasedání ZM
Z: starosta
18 Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 2443/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem s tím, že se jedná o strategický pozemek určený ke směně
T: 15.12.2018
Z: tajemník
19. Rada města doporučuje ZM zrušení usnesení č. 307/18 a), b) z 21. ZM (12.6.2018) a usnesení č.
316/18 a), b), e), j) z 22. ZM (12.9.2018), opětovné projednání a schválení prodeje těchto nemovitostí,
z důvodu nesouladu mezi záměrem prodeje nemovitostí a usnesením ZM o prodeji nemovitostí 2

T: zasedání ZM
Z: starosta
20.Rada města schvaluje zřízení sociální komise ve složení: Mgr. B. Z. – předsedkyně sociální
komise, J. Ž., V. P., L. H., Z. P. – členky sociální komise
21. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového provizoria a pravidel
rozpočtového provizoria pro rok 2019
T: 17.12.2018
Z: starosta
22. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva města dne 17.12.2018 v 17.00 hod. v KD Staré
Město.
T: 17.12.2018
Z: starosta
Rada města bere na vědomí:
- Oznámení ředitele ZŠ o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 3. a 4. 1. 2019
- Stížnosti podnikatelů na časté výpadky elektrické energie s tím, že pověřuje Čestmíra Vašicu
jednáním s ČEZ distribuce
Zápis vyhotoven dne: 12.12.2018
Zapsal: Alena Windová
Jiří Kamp v.r.
starosta

Karel Raczek v.r.
místostarosta

