Usnesení z 58. Rady města Staré Město
ze dne 25.1. 2021
579. Rada města Staré Město schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Obnova MK
v Kunčicích" v DT 117D82500 Podpora vládou doporučených projektů v oblasti
rozvoje regionů z rozpočtu MMR.
T: 29.1.2021
Z: starosta
580. Rada města schvaluje zadávací dokumentaci na Zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby vodovodu a souvisejících prací
v režimu uzavřená výzva zakázky malého rozsahu dle předloženého návrhu.
T: 27.1.2021
Z: starosta
581. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1925/1, TTP o výměře
3 665 m2 v k.ú. Chrastice
T: 2.2.2021
Z: tajemník
582. Rada města bere na vědomí žádosti V. B. a Š. M. o prodej pozemků p.č. 575/1,
p.č. 560/2, p.č. 571/8 a p.č. 571/7 vše v k.ú. Stříbrnice s tím, že žádost bude
předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
T: zasedání ZM
Z: starosta
583. Rada města bere na vědomí žádost Hortis s.r.o. o prodej pozemků p.č. 571/8,
p.č.571/7 a p.č.560/2 v k.ú. Stříbrnice s tím, že žádost bude předložena k projednání
na zasedání zastupitelstva města
T: zasedání ZM
Z: starosta
584. Rada města bere na vědomí žádost Bc. M. K. o prodej pozemků p p.č. 575/1 a
p.č. 560/2 v k.ú. Stříbrnice s tím, že žádost bude předložena k projednání na
zasedání zastupitelstva města
T: zasedání ZM
Z: starosta
585. Rada města bere na vědomí žádost M. K. o prodej pozemku p.č. 897/7 v k.ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena
k projednání na zasedání zastupitelstva města
T: zasedání ZM
Z: starosta
586. Rada města, neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 1001/4 v k.ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem
T: 2.2.2021
Z: tajemník
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587. Rada města schvaluje zařazení žádosti P. K. o přidělení bytu do seznamu
žadatelů o byt
T: 2.2.2021
Z: vedoucí MBH
588. Rada města neschvaluje zařazení žádosti J. D. o přidělení bytu do seznamu
žadatelů o byt
T: 2.2.2021
Z: vedoucí MBH
589. Rada města nemá námitek ke zvláštnímu užívání komunikace na pozemcích
p.č. 1123/19, p.č.1123/20 a p.č. 1123/21 v k.ú Hynčice pod Sušinou z důvodu
uložení kabelového vedení NN dle předložené dokumentace
T: 5.2.2021
Z: tajemník
590. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby „č. IV-12-8020162/1, Kunčice – č. parc 221/4 NNv, NNk“
mezi městem Staré Město a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu podpisem výše
uvedené smlouvy
T: 2.2.2021
Z: starosta
591. Rada města schvaluje odpis pohledávky ve výši 18 283 Kč z důvodu úmrtí
dlužníka
T: 2.2.2021
Z: pí Dulovcová, Pešková
592. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor – garáž na
pozemku p.č. st. 724 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem mezi městem
Staré Město a J. P., Květná 249, Staré Město
T: 1.2.2021
Z: starosta, vedoucí MBH
593. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění kompletního systému údržby
lyžařských běžeckých tratí dle Přílohy č. 1 mezi městem Staré Město a Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
T: 2.2.2021
Z: starosta
594. Rada města schvaluje cenovou nabídku DIMENSE v.o.s. na zpracování návrhu
úprav na III. etapu úprav Kulturního domu ve Starém Městě - interiér jídelny,
kuchyně, gastroprovoz (62 000 Kč)
T: 2.2.2021
Z: pí Windová
595. Rada města schvaluje cenovou nabídku Ladislav Trčka - PROINK na projekční
práce spojené s přestavbou objektu „Memento Mori“ ve Starém Městě (214 775 Kč)
T: 2.2.2021
Z: pí Windová
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596. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13
T: 31.1.2021
Z: pí Pešková
597. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva města dne 22.2.2021 v
17.00 hod. v KD Staré Město.
T: zasedání ZM
Z: starosta

Rada města bere na vědomí:
kolaudační souhlas s užíváním stavby „Novostavba pro klíčové kompetence
v ZŠ Staré Město“
Sdělení SPU k prodeji pozemku p.č. 214/3 v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem s tím, že Sdělení bude předloženo zastupitelům k rozhodování o prodeji
výše zmíněného pozemku
výkaz provedených prací v městských lesích za tok 2020

Zápis vyhotoven dne: 28.1.2021

Zapsal: Oldřich Tanert

Jiří Kamp v.r.
starosta

Karel Raczek v.r.
místostarosta
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