Usnesení z 31. Rady města Staré Město
ze dne 6.1. 2020
292. Rada města schvaluje připojení k pozemní komunikaci z pozemku p.č. 251 na
pozemní komunikaci p.č. 1358/2 v k. ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem pro Bc. J.
M., Kunčice 110, Staré město a Ing. J. M., Kozinova 1006/2, Šternberk
T: 31.1.2020
Z: tajemník
293. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní a o poskytování
poradenské činnosti (příprava projektové dokumentace, včetně rozpočtů, odborných
posudků, příloh a zpracování žádosti pro čerpání dotací z OPŽP – pitná voda v
místních částech Starého Města) mezi městem Staré Město a SEWACO s.r.o. a
pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku
T: 15.1.2020
Z: starosta
294. Smlouvu o dílo na zajištění komplexního systému údržby lyžařských běžeckých
tras mezi Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (objednatel) a městem Staré Město
(zhotovitel) a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
T: 10.1.2020
Z: starosta
295. Rada města schvaluje Zprávu o činnosti komise Rady města – Redakční rady
Zlatého rohu za rok 2019 a Plán činnosti komise Rady města – Redakční rady
Zlatého rohu na rok 2020
T: průběžně
Z: redakční rada Zlatého rohu
296. Rada města schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zřízení služebnosti stezky a
cesty (uzavřené dne 13.8.2018 mezi městem Staré Město a Žerotín J. K. s.r.o.) a
pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku
T: 10.1.2020
Z: starosta
Rada města bere na vědomí:
Závěrečnou zprávu Charity Šumperk o použití finančních prostředků za rok
2019
zápis z jednání se zástupci zájmových a sportovních organizací s tím, že
připomínky k čerpání finančních prostředků (návrh zařadit mezi způsobilé výdaje
cestovné, lektorné) budou projednány a případně zapracovány do Podmínek pro
poskytování dotací a grantů na rok 2021
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informaci starosty o Výzvě k úhradě smluvní pokuty (na základě Smlouvy o
dílo ze dne 21. prosince 2018) a zmocnění Mgr. J. N. zastoupením v řízení proti
společnosti Geomin s.r.o., včetně zastupování Zmocnitele a činění za něj jakéhokoliv
právního jednání v souvislosti s předžalobní výzvou nebo při jednáních se
Zhotovitelem v souvislosti Smlouvou a plněním Zhotovitele na jejím základě
žádost V. G. o výměnu bytu s tím, že žádost bude zařazena do seznamu
žadatelů o byt
Zápis vyhotoven dne: 10.1.2020

Zapsal: Oldřich Tanert

Jiří Kamp v.r.
starosta

Karel Raczek v.r.
místostarosta
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