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 33. zasedání RO ze dne 29. 7. 2013
 RO schvaluje
-

pronájem části pozemku p.č. 3232 ostatní plocha, k.ú. Nový Malín o vel. cca 220m2 TJ Sokol Nový
Malín

-

umístění cca 2 ks včelstev na pozemku p.č. 3804/2 k.ú. Nový Malín panu V. P., Velké Losiny a MUDr.
M. P., Nový Malín

-

grant ve výši 2 000,-Kč pro Myslivecké sdružení Nový Malín na pořádání mysliveckého odpoledne
MS Nový Malín

-

finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč na činnost Denního centra pro osoby s mentálním postižením
Pomněnka provozovaného SPMP ČR o.s., okresní organizací Šumperk

-

Rozpočtové opatření č. 5/2013

-

SOD č. 12/2013 na realizaci akce „Rekonstrukce vodovodního řadu v jímacím území Malínský les
v Novém Malíně – pramenní sběrná jímka 1 a pramenní jímka 7“ mezi Obcí Nový Malín a Provozní
Nový Malín s.r.o.

 RO souhlasí
-

v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění s udělením licence
k provozování veřejné linkové osobní dopravy dopravci ARRIVA MORAVA a.s. na linkách 930204
Šumperk – Hrabišín – Libina - Oskava, 930212 Šumperk – Hrabišín – Dlouhomilov - Brníčko a
930229 Šumperk – Nový Malín – Libina - Kamenná

 RO pověřuje
-

M. Podhajského jednáním s panem V. a R. o prodeji pozemku p.č. 1462 v k.ú. Nový Malín

-

M. Podhajského zjištěním informací o pravomocech a povinnostech vyplývajících ze správcovství
vodního toku

-

M. Podhajského jednáním s firmou ASA expert o konečné podobě spolupráce, včetně cenových
podmínek

-

M. Podhajského jednáním s Českou poštou o možnosti přesunout tzv. „dlouhý den“ na jiné dny, než je
pondělí, kdy je úřední den, a to např. na úterý nebo čtvrtek

 RO neschvaluje
-

spolupráci s organizátory elektronických aukcí na dodávku elektrické energie a plynu pro domácnosti

Zapsal: Mgr. Miroslav Podhajský

__________________
Josef Minář, starosta obce

__________________________
Ing. Petr Vintrocha, místostarosta obce

