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Usnesení z 2. RM města Staré Město
ze dne 31.10.2022
4. RM bere na vědomí rezignaci Kampa Jiřího na jednatele Staroměstské provozní s.r.o. k 31.10.2022 a ukládá
starostovi zařadit volbu jednatele Staroměstské provozní do programu nejbližšího zastupitelstva
T: nejbližší zastupitelstvo
Z: starosta
5. RM bere žádost na vědomí Žádost o změnu využití území se zařazením pozemků do zastavitelného území a
zařazení do změny územního plánu. O. T., Kráčiny 280, 769 01 Holešov a MDDr. S. G., V rovinách 867/12, 140 00
Praha 4 s tím, že bude zařazena k posouzení do následné změny připravovaného nového územního plánu.
T: odpověď do 14- ti dnů
Z: místostarosta
6. RM bere na vědomí - Sdělení Státního fondu životního prostředí o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR č. 1200300078 a z toho vyplývající povinnost vrátit veškerá přijatá plnění ve výši 1.458.900 Kč
v termínu do 4.11.2022
T: 4.11.2022
Z: Pešková Věra
7. RM bere na vědomí žádost M. K, F. Navrátila 575, Velký Týnec, 783 72 o možnostech odkupu objektu
předválečného vojenského opevnění z majetku města a ukládá starostovi města kontaktovat žadatele za účelem
získání doplňujících informací a budoucího využití objektu.
T: 14.11.2022
Z: starosta
8. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Staré Město a ČEZ Distribuce – výměna /
rekonstrukce dosavadního NN na parcelách p.č. 3292, 1004/3 v k.ú. Staré Město a ukládá starostovi smlouvu
podepsat
T:14.11.2022
Z: starosta
9. RM bere na vědomí Cenovou nabídku firmy Kareta s.r.o. na asfaltovou opravu ulice Srázná v částce 798 452,a ukládá místostarostovi hledat cenově přijatelnější řešení
T: 30.11.2022
Z: místostarosta

10. RM bere na vědomí návrh realizace pumtrucku a skate parku od firmy Hubleska Crew a ukládá starostovi svolat
jednání za účasti dětí a mládeže s cílem vybrat vhodnou plochu pro realizaci.
T: 14.11.20222
Z: starosta
11. RM schvaluje odpisový plán ZŠ – myčka nádobí Alba MM 500DP/DDEV
T: 14.11.2022
Z: starosta
12. RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 73 o výměře 230 m2 v k.ú. Staré Město pod Kralickým
Sněžníkem za účelem zřízení zahrádky
T: 7.11.2022
Z: starosta
13. RM projednala žádost D. K. o přidělení bytu a souhlasí se zařazením do seznamu uchazečů o byt
T:7.11.2022
Z: Michal Petreň
14. RM projednala žádost O. P. o přidělení bytu a souhlasí se zařazením do seznamu uchazečů o byt
T:7.11.2022
Z: Michal Petreň
15. RM schvaluje podmínky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu – Zimní údržba 2022/2023 a ukládá
starostovi zveřejnit na Profilu zadavatele a schvaluje výběrovou komisi pro posouzení nabídek.
T:1.11.2022
Z: starosta
16. RM schvaluje prominutí nájmu za zapůjčení dřevěných stánků, pivních setů a nůžkového stanu pro pořadatele
Snow Film Festu 2022 – Outdoor klub Jeseníky
T: 7.11.2022
Z: starosta
17. RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace – YEScyklo 5.etapa
18. RM schvaluje dodatek č.1 mandátní smlouvy č.1/6/2022 – poskytnutí technického dozoru, z důvodu
prodloužení termínu zhotovitele – energetické úspory bytového domu č.p. 400

RM bere na vědomí:
-

Závěrečnou zprávu Charity Šumperk o použití finančních prostředků

-

Vyrozumění vodoprávního úřadu MěÚ Šumperk – přihlášení ČSOP Šumperk a Okrašlovacího spolku
čelákovického za účastníky řízení vedeného vodoprávním úřadem – vrtaná studna Chrastice p.č. 1918/14

-

Sdělení o rozšíření okruhu účastníků správního řízení „Chrastice 2017“

-

Harmonogram projektu: Obnova místní komunikace Kunčice

-

Výsadbu ovocného sadu na pozemku p.č. 3019/1 v k.ú. Staré Město pod Kralickým Sněžníkem

-

Výroční zprávu ZŠ Staré Město

Zápis vyhotoven dne: 1.11.2022
Zapsal: Ing. Vlastimil Peštál

……………………………..
Ing. Vlastimil Peštál v.r.
místostarosta

………………………….
Lukáš Koreš v.r.
starosta

