Usnesení z 81. Rady města Staré Město
ze dne 6.12. 2021

773. Rada města schvaluje nabídku Václava Kalbáče DiS na pořízení serveru a
zálohovacího zařízení pro provoz systému Ginis z důvodu ukončení provozu
Technologického centra ORP Šumperk k 31.12.2021 (259 805 Kč)
T: 31.12.2021
Z: tajemník
774. Rada města schvaluje připojení pozemku p.č. 218/5 v k.ú. Kunčice pod
Králickým Sněžníkem k pozemní komunikaci na pozemku p.č. 1394/1 v k.ú. Kunčice
pod Králickým Sněžníkem
T: 20.12.2021
Z: tajemník
775. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace p.č. 1959/1 v k.ú. Chrastice
k uložení zemního kabelu 2 x AYKY 3x120+70
T: 20.12.2021
Z: tajemník
776. Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2432 ost. plocha o
výměře 117,6 m2 v k.ú. Nová Seninka
T: 20.12.2021
Z: tajemník
777. Rada města schvaluje Podmínky pro poskytování dotací a grantů zájmovým a
sportovním neziskovým organizacím z rozpočtu města Staré Město na rok 2022.
Organizace mohou podávat žádosti do 25.2.2022
T: 31.12.2021
Z: pí Holingerová
778. Rada města schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti
životního prostředí č. 50890079 mezi městem Staré Město a Suez cz, a.s. a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené přílohy
T: 15.12.2021
Z: starosta
779. Rada města schvaluje nepeněžní dar ze Sociálního fondu města Staré Město
ve výši 3 500 Kč pro B. D., pro A.W. a pro O. T. při odchodu do starobního důchodu.
Dále schvaluje poskytnutí nepeněžních darů ze Sociálního fondu města Staré Město
ve výši 3 500 Kč pro M. P. a pro V. P. při dosažení životního jubilea
T: 31.12.2021
Z: pí Pešková
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Rada města bere na vědomí:
-

-

-

nabídku na možnost zapojení do systému měření rychlosti městskou policií
v obcích (včetně kalkulace předpokládaných nákladů), s tím že nabídka bude
rozeslána zastupitelům a předložena k projednání na zasedání zastupitelstva
města
oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Územního plánu Staré
Město včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dne 19.1.2021
v Kulturním domě ve Starém Městě
informaci o převzetí projektů na zateplení panelových domů na sídl.
Budovatelů ve Starém Městě

Zápis vyhotoven dne: 10.12.2021

Zapsal: Oldřich Tanert

Jiří Kamp v.r.
starosta

Karel Raczek v.r.
místostarosta
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