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 29. zasedání RO ze dne 27. 3. 2013
 RO schvaluje
-

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMP/09-P411,424,449/13/P na plynárenské zařízení „Plynovodní
přípojka STL (KS 3101456, KS 3101505, KS 3101944)“ na pozemcích p.č. 686, 866, 504/3, 505, 1099/2
a 1100 všechny k.ú. Nový Malín mezi Obcí Nový Malín jako povinnou a SMP Net, s.r.o. jako oprávněnou

-

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.j. S 35048/2013-OŘ OLC na dešťovou kanalizaci v rámci stavby
„Dešťová kanalizace v lokalitě Za tratí“ na pozemku p.č. 4095/1 k.ú. Nový Malín mezi Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace jako povinný z věcného břemene a Obcí Nový Malín jako oprávněný
z věcného břemene

-

pronájem nebytového prostoru ordinace praktického lékaře pro dospělé v 1. NP budovy ZS, Nový Malín
504 o vel. 33,3m2 v ceně 38,90Kč/m2 MUDr. Lence Válkové, nar. 15. 9. 1981, bytem U Splavu 732
Rapotín

-

pronájem části pozemku p.č. 263, ostatní komunikace, k.ú. Nový Malín o vel. 90 m2 za cenu 1 000,-Kč/rok
společnosti GREEN Rover s.r.o., Šumavská 2535/43, Šumperk

-

žádost o souhlas se stavbou RD na pozemku p.č. 3790/6 k.ú. Nový Malín, kterou si podali manželé L. Ch.,
Šumperk a K. Ch. Šumvald

-

Smlouvu o právu provést stavbu RD na pozemku p.č. 3790/6 k.ú. Nový Malín mezi Obcí Nový Malín jako
vlastníkem a manžely L. Ch., Šumperk a K. Ch. Šumvald jako stavebníky

-

Hospodaření Základní školy a Mateřské školy Nový Malín p.o. za rok 2012

-

podání nesouhlasného vyjádření v rámci řízení MF ČR, č.j.: MF-40273/2013/34-2 o vydání povolení
k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně Nový Malín 690

-

schvaluje cenovou nabídku společnosti ASA Expert a.s. na zpracování PD a Energetického auditu objektu
DPS, vč. zdroje tepla a optimalizace PD a EA pro účely využití dotace z OPŽP PO3-3.1.1

-

žádost o bezplatné vyvěšení cedulí A1 s pozvánkou na stavební výstavu „STAVÍME, BYDLÍME“ na
sloupy VO

-

Kupní smlouvu na zakoupení dopravního automobilu Ford Transit, VIN: WF0SXXTTFS7L58890 pro
potřeby JSDH Nový Malín ve výši 309 900,-Kč mezi Janem Klapetkem, nar. 3. 2. 1981, Rekreační 206/22,
Ostrava jako prodávajícím a Obcí Nový Malín jako kupujícím

-

cenovou nabídku společnosti Centrum solární energie s.r.o. na zpracování PD, žádosti o dotaci do
programu Nová Zelená úsporám a dodávku solárního systému na ohřev teplé vody DPS Nový Malín 660

 RO doporučuje
-

ZO schválit záměr prodeje pozemku p.č. 3790/6, k.ú. Nový Malín za cenu 450,-/m2

-

ZO schválit Závěrečný účet obce za rok 2012

 RO neschvaluje
-

žádost o poskytnutí dotace v roce 2013 ve výši 5 000,-Kč, kterou si podalo o.s. Přátelé KOPRETIN
Vikýřovice

Zapsal: Mgr. Miroslav Podhajský

__________________
Josef Minář, starosta obce

__________________________
Ing. Petr Vintrocha, místostarosta obce

