Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění

Usnesení z 28. zasedání RO ze dne 4. 3. 2013
 RO schvaluje
-

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č. IV-128008228/2 na stavbu zařízení distribuční soustavy – nového zemního kabelového vedení NN 0,4kV na
pozemcích p.č. 3232 a p.č. 3227/5 oba k.ú. Nový Malín mezi Obcí Nový Malín jako budoucí povinná a
ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucí oprávněná

-

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č. IV-128008422/1 na stavbu zařízení distribuční soustavy – „Nový Malín – parc. č. 3820/2, Kania Tomáš,
přípojka NNk“ mezi Obcí Nový Malín jako budoucí povinná a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucí
oprávněná

-

Smlouvu č. 11097856 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP ze dne 5. 2. 2013 ve výši 26 486,Kč na akci „Revitalizace zeleně v obci Nový Malín“ mezi SFŽP ČR, zastoupený ing. Radkou Bučilovou a
Obcí Nový Malín zastoupenou Josefem Minářem

-

přijetí finančního příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 140 000,-Kč na pořízení dopravního
automobilu pro JSDH Nový Malín

-

spolufinancování finančního příspěvku ve výši 140 000,-Kč poskytnutého Olomouckým krajem na
pořízení dopravního automobilu pro JSDH Nový Malín částkou 140 000,-Kč z rozpočtu Obce Nový Malín

-

Smlouvu o poskytnutí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 140 000,-Kč na pořízení dopravního
automobilu pro JSDH Nový Malín

-

záměr pronájmu části pozemku p.č. 263, ostatní komunikace, k.ú. Nový Malín o vel. 90 m2 za cenu 1 000,Kč/rok

-

Smlouvu o společné výrobě televizního pořadu – zvukového obrazového záznamu televizního pořadu
s pracovním názvem „Volynští“ mezi Českou televizí, Obcí Nový Malín, Sdružení Čechů z Volyně a jejich
přátel a Iniciativou pro podporu vypálených obcí, o.s.

-

Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 000,-Kč na podporu vytvoření dokumentárního filmu „Volynští“
mezi Obcí Nový Malín jako poskytovatelem dotace a Iniciativou pro podporu vypálených obcí, o.s. jako
příjemcem dotace

-

Rozpočtové opatření č. 1/2013

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2013 ze dne 10. 1. 2013 na akci „Stavební úpravy objektu zdravotního
střediska v Novém Malíně“ v předloženém znění

-

záměr pronájmu nebytového prostoru ordinace praktického lékaře pro dospělé v 1. NP budovy ZS, Nový
Malín 504 o vel. 33,3m2 v ceně 38,90Kč/m2

 RO bere na vědomí
-

Žádost Kynologického klubu Nový Malín o pořádání XVII. ročníku Stopařského přeboru v termínu 26. –
28. 4. 2013

Zapsal: Mgr. Miroslav Podhajský

__________________
Josef Minář, starosta obce

__________________________
Ing. Petr Vintrocha, místostarosta obce

