Usnesení z 84. Rady města Staré Město
ze dne 24.1.2022
796. Rada města schvaluje Žádost o dotaci na výsadbu ovocných stromů v k. ú. Staré Město na části
pozemku parc. č. 3019/1 a pověřuje starostu podpisem výše uvedené žádosti. Výsadbu stromů zajistí
Junák – český skaut, středisko Sněžník Staré Město nebo ZŠ a MŠ Staré Město nebo jiná nezisková
organizace.
T: 10.2.2022
Z: starosta
797. Rada města schvaluje prezentaci v magazínu Jeseníky - LOOK AT IT 2022 formou článků, fotografií
a pověřuje starostu podpisem smlouvy na plošnou inzerci v tomto časopise.
T: 10.2.2022
Z: starosta
798. Rada města schvaluje zakoupení elektronické úřední desky od spol. Galileo za částku 249 500 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zakoupení elektronické úřední desky
T:10.2.2022
Z: starosta
799. Rada města pověřuje starostu v jednání a zjištění podmínek dotace na rekonstrukci a vybudování
veřejného osvětlení v místních částech Starého Města
T:20.2.2022
Z: starosta
800. Rada města schvaluje s výroční zprávou Základní školy a Mateřské školy Staré Město, kterou
předložil ředitel Bc. Mgr. Šikula
801. Rada města schvaluje rezervaci městského bytu pro nového učitele ZŠ Staré Město a to do
30.8.2022.
T: 30.8.2022
Z: starosta, Petreň
802. Rada města schvaluje Dodatky č. 1 nájemních smluv (č. NSF-164D1 a č. NSF-165D1) o umístění a
provozování zařízení se spol. RPS – Ing. Jan Rýznar a pověřuje starostu podpisem výše uvedených
Dodatků za podmínky namontovaní podružného elektroměru na měření odebrané el. energie v budově
radnice.
T: 28.2. 2022
Z: starosta
803. Rada města na základě § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o volbách
do zastupitelstev obcí osvědčuje, že p. Bc. M. N. bytem Zemědělská 94, 788 32 Staré Město, se stala
dne 10.1.2022 členkou zastupitelstva města Staré Město.

Rada města bere na vědomí:
- svolání zasedání zastupitelstva města dne 7.2.2022
- informaci starosty o Destinaci Králický Sněžník a její mobilní aplikaci pro podporu turistiky

Rada města doporučuje:
- aby zástupci města byli členy komise pro kontrolu realizace rekonstrukce místních komunikací: Sídl.
1. Máje a ulice Křižíkova
-podat trestní oznámení na podezření spáchání trestného činu při realizaci opravy cest v Hynčicích
prostřednictvím právní zástupkyně
-na jednání zastupitelstva města přidělit finančnímu výboru dořešení poplatku za daň z nemovitosti
pro majitele budov individuální rekreace a hromadné rekreace
- na jednání zastupitelstva města aktualizovat ceny nájemného za městské byty ve zrekonstruovaných
domech a aktualizovat ceny nájemného pronajatých zahrádek a ostatních ploch ve vlastnictví města

Rada města ukládá:
- starostovi města zjistit stav a rozsah popraskané fasády na budově Základní školy, Nádražní 77 a
pověřit stavební firmu o opravu fasády
- starostovi města zjistit možnost opravy kašen na náměstí u památkového úřadu
- tajemníkovi, aby zjistil možnosti zajištění větší bezpečnosti pro chodce u frekventovaných cest
v centru města a v blízkosti prodejny CBA a projednání snížení rychlosti projíždějících vozidel.
- starostovi vyvolat jednání s bankou ČSOB ohledně přemístění bankomatu na náměstí do jiné budovy
v majetku města.

Zápis vyhotoven dne: 31.1.2022
Zapsala: Ivana Holingerová
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