Usnesení z 87. Rady města Staré Město
ze dne 28.2.2022
820. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8022611/VB002, Staré Město-Nádražní, parc.č.
2937/2NNV mezi městem Staré Město a ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu
podpisem výše uvedené smlouvy
T: 15.3.2022
Z: starosta
821.Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvky dle
požadavků žádajících subjektů
T: zastupitelstvo města
Z: starosta
822. Rada města schvaluje zařazení žádosti L. S. o přidělení bytu do seznamu
žadatelů o byt.
T: 15.3.2022
Z: p. Petreň
823. Rada města neschvaluje zařazení žádosti L. P. o přidělení bytu do seznamu
žadatelů o byt.
T: 15.3.2022
Z: p. Petreň
824. Rada města schvaluje Ceník služeb sběrného dvora ve Starém Městě
T: 1.3.2022
Z: p. Petreň
825. Rada města schvaluje nákup tašek na třídění odpadů (50 sad, větší provedení),
prodej zajistí OS MBH
T: dle dodávky tašek
Z: p. Petreň
826. Rada města neschvaluje Smlouvu o nájmu pozemků p.č. 945 a p.č. 929/1 v k.ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi O. H. a městem Staré Město
T: 15.3.2022
Z: tajemník
827. Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.3374/1 a části pozemku
p.č. 3019/1 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
T: 15.3.2022
Z: tajemník
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828. Rada města ruší usnesení rady města č. 807. ze dne 31.1.2022 (prodej chatek)
829. Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2022 z dotačního programu na Podporu cestovního ruchu
a zahraničních vztahů (nabíjecí stanice pro elektrokola, značení tras, mapy apod.)
T: 1.3.2022
Z: starosta, pí Windová

Rada města bere na vědomí:
-

-

-

Bezpečnostní zprávu o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve
služebním obvodu Obvodního oddělení Hanušovice za období od 1.1.2022 do
31.12.2021, s tím že zpráva bude předložena k projednání na zasedání
zastupitelstva města
Žádost ředitele ZŠ a MŠ Staré Město o opravu světlíku v ZŠ ve Starém Městě,
s tím že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva
města
Informace EKO-KOM a.s o množství vytříděných obalů, které město vytřídilo
a předalo k využití v období 1.10. -31.12.2021 (výše odměny 49 094,13 Kč)

Zápis vyhotoven dne: 4.3.2022

Zapsal: Oldřich Tanert

Jiří Kamp v.r.
starosta

Karel Raczek v.r.
místostarosta
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