Příloha
Malínských novin 3/2018

Z důvodu výpadku přílohy k zápisu 16.VZZO v minulém čísle Malínských novin 1-2/2018 přikládáme tuto přílohu dodatečně:
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru obce Nový Malín ze dne 1.3.2018
Přítomni: Alois Pospíšil, Ivan Schlemmer, Josef Ostravský
Kontrolovaná témata:
1. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění Usnesení z 11. a 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín, týkající se výběru uchazečů o byty v řadovém domě u Poldrů. Podmínky získání bytů byly zveřejněny v těchto usneseních.
Současně bylo ověřeno na základě předložených kopií 2 notářských zápisů dodržení podmínek výběru při vyšším počtu
žadatelů.
Kontrolní výbor konstatuje, výběr uchazečů proběhl v souladu s Usneseními 11. A 12. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín. Všichni uchazeči v obou kolech výběru splnili podmínky pro přidělení jednotlivých bytů. V případě vyššího počtu uchazečů proběhlo v obou kolech (u bytů 2+kk) losování za účasti notáře a uchazeči byli vybráni
v souladu s losováním.
2. Kontrolní výbor provedl kontrolu SOD 1/2016 mezi obcí Nový Malín a Provozní Nový Malín. Pro kontrolu byly předloženy
všechny SOD a jejich dodatky č. 1 a 2 , dále faktury zaúčtované k 31.12.2017. Kontrolní výbor se zaměřil na shodu SOD
a dodatků, na postup schválení a na soulad cen v SOD a skutečné fakturace.

-

Schválení SOD 1/2016 je uvedeno v Usnesení z 17. Zasedání RO ze dne 14.1.2016

-

Schválení dodatku č.1 k SOD 1/2016 ze dne 15.1.2016 je uvedeno v Usnesení z 30. Zasedání RO ze dne 19.1.2017.
Dodatek se týká změny technologie a navýšení ceny o 32 227,38 Kč. Předmětné informace jsou obsaženy v zápisu
z rady obce, v samotném usnesení k tomuto bodu však tyto informace chybí.

-

Celková výše vyúčtovaných faktur se shoduje s odsouhlasenými cenami ve SOD a v dodatcích č. 1 a 2.

-

Schválení dodatku č.2 k SOD 1/2016 je uvedeno v Usnesení z 41. Zasedání RO ze dne 19.1.2017. Dodatek se týká
změny navýšení ceny o 1 939 188,29 Kč, tato informace je v Usnesení uvedena.

-

Předávání a přebírání díla probíhá postupně. Na základě předávací dokumentace průběžná fakturace v částkách
cca 250 000,- až 1 200 000,- Kč měsíčně. Akce není ukončená. Kontrolován byl soulad dílčích 16 faktur s předávacími
protokoly, kontrolované faktury a předávací protokoly jsou ve shodě. Kontrola souladu mezi SOD a dodatky a skutečně vyfakturovanou částkou neproběhla, akce ještě není dokončená.

3. Kontrolní výbor provedl kontrolu SOD 6/2017 mezi obcí Nový Malín a Provozní Nový Malín. Pro kontrolu byly předloženy
všechny SOD a jejich dodatky č. 1 a 2 , dále faktury zaúčtované k 31.12.2017. Kontrolní výbor se zaměřil na shodu SOD a
dodatků, na postup schválení a na soulad cen v SOD a skutečné fakturace.

-

Schválení SOD 6/2017 je uvedeno v Usnesení z 33. Zasedání RO ze dne 8.3.2017

-

Schválení dodatku č.1 k SOD 6/2017 ze dne 15.1.2016 je uvedeno v Usnesení z 37. Zasedání RO ze dne 10.5.2017.

-

Dodatek se týká změny rozsahu práce a navýšení ceny o 495 390,46 Kč. Předmětné informace jsou obsaženy v zápisu
z rady obce, v samotném usnesení k tomuto bodu však tyto informace chybí.

-

Celková výše vyúčtovaných faktur se shoduje s odsouhlasenými cenami v SOD a v dodatku 1.

4. Kontrolní výbor provedl kontrolu SOD 8/2017 mezi obcí Nový Malín a Provozní Nový Malín. Pro kontrolu byla předložena SOD, dále faktury a předávací protokol. Kontrolní výbor se zaměřil na shodu SOD a dodatků, na postup schválení a
na soulad cen v SOD a skutečné fakturace.

-

Schválení SOD 8/2017 je uvedeno v Usnesení z 34. Zasedání RO ze dne 15.3.2017

-

Celková výše vyúčtovaných faktur se shoduje s odsouhlasenými cenami v SOD.

5. Kontrolní výbor požádal o předložení rekapitulace průběhu, současný stav včetně uvedení rizik a možných sankcí, zadaná nápravná a preventivní opatření pro Obec i Provozní Nový Malín

Doporučení:
KV upozorňuje vedení Obce Nový Malín na nesjednocenou metodiku při schvalování dodatků. Ve 2 případech bylo zjištěno, že
obsah dodatku, který je uveden v Zápisu z Rady Obce, není kompletně uveden v Usnesení Rady Obce.
Proto KV doporučuje, aby v nových Usneseních RO byly tyto informace doplňovány.

V Novém Malíně dne 14.3.2018

Alois Pospíšil, předseda KV

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 52. zasedání RO ze dne 9. 4. 2018
02/52/2018 Rada obce nedoporučuje ZO prodej části pozemku p.č. 1313/1 v k.ú. Mladoňov u Oskavy.
03/52/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na uložení
inženýrských sítí (vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace) v pozemku p.č. 1750 v k.ú. Nový Malín a ve vlastnictví obce
Nový Malín - pro stavbu RD na pozemcích p.č. 1737/3, p.č. 1737/1, p.č. 1736/2 a p.č. 1735/2, všechny ve vlastnictví paní V.H.,
bytem Šumperk, mezi Obcí Nový Malín jako budoucí povinnou z věcného břemene a paní V.H., bytem Šumperk, jako budoucí
oprávněnou z věcného břemene.
04/52/2018 Rada obce schvaluje cenovou nabídku na akci „Stavební úpravy školy v přírodě – Mladoňov č. 84“ – změna stavby
před dokončením společnosti UNING s.r.o. za cenu ve výši 43.000,- Kč bez DPH.
05/52/2018 Rada obce schvaluje záměr akce „Stavební úpravy zdravotního střediska, Nový Malín 504“ – výtah.
06a/52/2018 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč pro SDH Nový Malín a současně schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako poskytovatelem a organizací SDH Nový Malín jako příjemcem na
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč na činnost SDH v roce 2018.
06b/52/2018 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč pro MAS Šumperský venkov, z.s. a současně
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako poskytovatelem a organizací MAS Šumperský venkov, z.s.
jako příjemcem na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč na organizační a technické zajištění florbalového turnaje
žáků ZŠ obcí MAS Šumperský venkov, pořádaného v dubnu 2018 v tělocvičně ZŠ Libina.
06c/52/2018 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč pro ústav vÚžasu, z.ú. a současně schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako poskytovatelem a ústavem vÚžasu, z.ú. jako příjemcem na poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč na pořádání akcí pro veřejnost v roce 2018.
07/52/2018 Rada obce schvaluje přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy na byt 2+kk v I. NP č.p. 660 v Novém Malíně mezi
Obcí Nový Malín jako pronajímatelem a paní MP, Uničov, jako nájemcem.
08a/52/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IZ-12-8000793-VB1 – Nový Malín- p.č. 1362, Obec přel. NNv, NNk mezi Obcí Nový Malín jako budoucí povinnou a
společností ČEZ Distribuce a.s. jako budoucí oprávněnou.
08b/52/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IZ-12-8000793-VB3 – Nový Malín- p.č. 1362, Obec přel. NNv, NNk mezi Obcí Nový Malín jako budoucí povinnou a
společností ČEZ Distribuce a.s. jako budoucí oprávněnou.
09/52/2018 Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2017 na akci: „Revitalizace hřbitova v Novém
Malíně – osvětlení, elektroinstalace“ mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o jako
zhotovitelem, jehož obsahem je změna stožárů VO s lucerničkami za historický komplet a s tím související práce včetně zvýšení
ceny díla za tyto práce o částku 384.609,- Kč bez DPH.
10/52/2018 Rada obce schvaluje uzavření servisní smlouvy č. 3/2018 mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a Ing. JR, Olšany
jako dodavatelem na servis a údržbu informační infrastruktury v objektu obecního úřadu a knihovny v objektu zdravotního
střediska v Novém Malíně.
11/52/2018 Rada obce bere na vědomí konání akce: „XXII. ročník Stopařského přeboru v Novém Malíně“ kynologickou organizaci
ZKO Nový Malín v termínu 20. – 22.4.2018.
12/52/2018 Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 06/2016 „Změna č. 1 Územního plánu Nový Malín“
mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a Ing. arch. VD jako zhotovitelem, jehož obsahem je změna termínu dodání první fáze
dokumentace ke společnému jednání o návrhu změny územního plánu Nový Malín.
13/52/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 7/2018 na akci „Veřejná plocha u ŘD U Poldru, Nový Malín“ mezi
Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu díla ve výši 361.013,- Kč
bez DPH.
14/52/2018 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru do výše 5.000,- Kč z rozpočtu obce na pořízení cen do tomboly na
obecní ples v Mladoňově.

15/52/2018 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-8014900/SOBS VB/1 – Nový Malín , p.č. 1624, MP, NNk. mezi Obcí Nový Malín jako budoucí
povinnou a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucí oprávněnou.
16/52/2018 Rada obce schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 2/2018.
17/52/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 9/2018 na akci “Workoutové hřiště – Mladoňov“ mezi obcí Nový
Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu díla ve výši 152.123,- Kč bez DPH.
18/52/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 8/2018 na akci: „Rekonstrukce povrchu MK 18c, Nový Malín“ mezi
Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu díla ve výši 1,402.603,- Kč
bez DPH.
19/52/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi Obcí Nový
Malín jako objednatelem a společností SMS-služby s.r.o. jako poskytovatelem za cenu ve výši 600,- Kč/měsíc bez DPH.

21/52/2018 Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/2017 „Rekonstrukce sokolovny v Novém Malíně“
mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem týkající se zvýšení ceny o dílo
o 6.602,- Kč bez DPH.
22/52/2018 Rada obce schvaluje cenovou nabídku na akci: „Vodní zdroj Luže – zpracování podkladů ke stanovení ochranných
pásem“ společnosti LAHIG s.r.o. za cenu ve výši 78.892,- Kč bez DPH.
23/52/2018 Rada obce schvaluje uzavření dohody o ukončení servisní smlouvy ev. č. S 250316 na zajištění funkční schopnosti
zařízení EZS mezi Obcí Nový Malín jako odběratelem a RH jako dodavatelem.
Zapsala: Dagmar Kubíčková
____________________
Josef Minář, starosta obce

____________________________
Lenka Tylová, místostarosta obce

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 53. zasedání RO ze dne 30. 4. 2018
01/53/2018 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000,- Kč pro ústav vÚžasu, z.ú. a současně schvaluje
uzavření veřejnosprávní smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako poskytovatelem a ústavem vÚžasu, z.ú. jako příjemcem na poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 8.000,- Kč na akce pořádané pro veřejnost v obci Nový Malín v roce 2018.
Rada obce ruší přijaté usnesení č. 06c/52/2018, přijaté na 52. Zasedání rady obce konaném dne 9. 4. 2018, kterým bylo schváleno
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč pro ústav vÚžasu, z.ú. a současně jím bylo schváleno uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako poskytovatelem a ústavem vÚžasu, z.ú. jako příjemcem na poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 30.000,- Kč na pořádání akcí pro veřejnost v roce 2018.

02/53/2018 Rada obce doporučuje ZO schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 300/1 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú.
Nový Malín dle situačního snímku.
03/53/2018 Rada obce bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy prodejny masny v domě č.p. 123 Nový Malín ze dne 9. 4. 2018
ze strany nájemce Uzeniny ze statku Mohelnice, s.r.o., doručenou na obecní úřad Nový Malín dne 10. 4. 2018 s tím, že výpovědní
doba uplyne ke dni 31.7.2018 a k tomuto datu skončí i předmětný nájemní vztah.
04/53/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na uložení
inženýrských sítí (vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace) v pozemku p.č. 3343/5 v k.ú. Nový Malín a ve vlastnictví
obce Nový Malín - pro stavbu RD na pozemku p.č. 3343/7 ve vlastnictví pana AB, r. 1994, bytem Šumperk, mezi Obcí Nový Malín
jako budoucí povinnou z věcného břemene a panem A.B., bytem Šumperk, jako budoucím oprávněným z věcného břemene.

05/53/2018 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku do výše 5.000,-Kč z rozpočtu obce na pořízení 20 ks stromků
třešní a dřevěných opěr ke stromkům spolku Zdravý Malín, z.s. oproti doloženým dokladům o jejich pořízení a doporučuje sázení
stromků na podzim, nebo stromky v kontejneru.
06/53/2018 Rada obce schvaluje výpověď smlouvy o provozování telefonní linky společnosti O2.
07/53/2018 Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací mezi Obcí Nový Malín jako účastník a Ing. Janem Rýznarem, Olšany 149, jako poskytovatelem na rozšíření hlasových
služeb účastníka.
08/53/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o uměleckém pořadu – adventní koncert skupiny Neřež mezi Obcí Nový Malín
jako pořadatelem a Zdeňkem Vřešťálem, uměleckou agenturou za cenu ve výši 20.500,- Kč bez DPH.
09/53/2018 Rada obce schvaluje předloženou cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí,
stavební povolení a pro provádění stavby na akci: „Parkoviště – Provozní Nový Malín“ společností TERRA-PPÚ, s.r.o. za cenu ve
výši 85.000,- Kč bez DPH.
10a/53/2018 Rada obce schvaluje přijetí dotace ve výši 45.000,- Kč na zajištění akceschopnosti JSDH Nový Malín na pořízení
zásahových přileb pro členy JSDH Nový Malín.
10b/53/2018 Rada obce schvaluje spolufinancování obce částkou odpovídající výši poskytnuté dotace z vlastních zdrojů na
zajištění akceschopnosti JSDH Nový Malín na pořízení zásahových přileb pro členy JSDH Nový Malín.
10c/53/2018 Rada obce schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace obci Nový Malín pro zajištění akceschopnosti jednotky SDH
Nový Malín z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení zásahových přileb pro členy JSDH Nový Malín.
11/53/2018 Rada obce schvaluje rozdělení grantů na rok 2018 a ukládá panu Smolichovi předložit upravenou tabulku schválených
grantů.

12a/53/2018 Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru mezi Obcí Nový Malín jako
pronajímatelem a panem M.Š., bytem N.M. jako nájemcem z důvodu přestěhování do nových prostor.
12b/53/2018 Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 4.1.2010 mezi Obcí
Nový Malín jako pronajímatelem a Místní akční skupinou Šumperský venkov jako nájemcem z důvodu přestěhování do nových
prostor.
12c/53/2018 Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 30.1.2009 mezi Obcí Nový Malín
jako pronajímatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako nájemcem z důvodu rozšíření kanceláří.
13/53/2018 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11.000,- Kč pro pionýrskou skupinu Pionýr z.s. a
současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako poskytovatelem a organizací Pionýr z.s. Šumperk
jako příjemcem na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11.000,- Kč na činnost a vybavení oddílu TO Slunovrat Nový Malín
v roce 2018.
14/53/2018 Rada obce schvaluje pořízení 2 ks exteriérové mapy na plastové tabuli v dřevěném stojanu a prezentaci obce Nový
Malín v mapě Šumpersko od CBS nakladatelství s.r.o.
Zapsala: Dagmar Kubíčková
____________________
Josef Minář, starosta obce

____________________________
Lenka Tylová, místostarosta obce

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 54. zasedání RO ze dne 22. 5. 2018
02/54/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytování hostingových služeb č. INS00673/1 mezi společností ALIS s.r.o.
jako dodavatelem a Obcí Nový Malín jako odběratelem dle Nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 (GDPR) za cenu ve výši
2.900,- Kč/rok.
03/54/2018 Rada obce doporučuje ZO schválit účetní závěrku obce Nový Malín za rok 2017.
04a/54/2018 Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku společnosti Linka bezpečí.

04b/54/2018 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako
poskytovatelem a ZO ČSCH Nový Malín jako příjemcem na opravu střechy budovy v areálu chovatelů v Novém Malíně ve výši
7.646,- Kč.
05a/54/2018 Rada obce bere na vědomí vzdání se funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Nový Malín, p.o. ke dni 31. 7.
2018 od pana Mgr. JS. Rada obce současně jmenuje paní Mgr. JŠ, r. 1970, bytem Nový Malín, do funkce ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Nový Malín, p.o. s účinností od 1.8.2018.
05b/54/2018 Rada obce schvaluje předložený platový výměr ředitelce Základní školy a Mateřské školy Nový Malín, p.o. s
účinností od 1.8.2018.
06/54/2018 Rada obce nedoporučuje ZO schválit záměr prodeje pozemků p. č. 2304/27, 2304/107, 2304/108, 2304/109,
2304/110, vše v k.ú. Nový Malín.
07a/54/2018 Rada obce schvaluje předloženou cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas
a stavební povolení na akci: „Stavební úpravy zdravotního střediska, Nový Malín č.p. 504“ – výtah společnosti UNING, s.r.o. za
cenu ve výši 67.000,- Kč bez DPH.
07b/54/2018
Rada obce schvaluje předloženou cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové
dokumentace pro sloučené řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci: „Stavební úpravy zdravotního
střediska, Nový Malín č. 504: nástavba objektu“ mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností UNING s.r.o. jako
zhotovitelem za cenu ve výši 455.000,- Kč bez DPH.
07c/54/2018 Rada obce schvaluje předloženou cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové
dokumentace pro sloučené řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci: „Stavební úpravy přízemí domu
Nový Malín č. pop. 123: restaurace + předzahrádka“ mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností UNING s.r.o. jako
zhotovitelem za cenu ve výši 190.000,- Kč bez DPH.
08/54/2018 Rada obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi plynovodní přípojky k RD č.p. 330 v Novém Malíně mezi Obcí
Nový Malín jako kupující a společností GasNet, s.r.o. jako prodávající za cenu ve výši 455,- Kč bez DPH.
09/54/2018 Rada obce schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 19. 9. 2016 mezi
Obcí Nový Malín jako pronajímatelem a společností Uzeniny ze statku Mohelnice s.r.o. jako nájemce ke dni 31. 5. 2018 na základě
žádosti nájemce z důvodu dlouhodobé ztrátovosti provozovny masny v předmětu nájmu.
10/54/2018 Rada obce schvaluje zvýšení hodnoty stravenky pro zaměstnance Obce Nový Malín na výši 90,- Kč za 1 ks od 1. 6.
2018.
11/54/2018 Rada obce schvaluje uzavření Zpracovatelské smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako správce a společností Osigeno –
veřejné zakázky a dotace s.r.o. jako zpracovatelem k licenční smlouvě k Certifikovanému el. nástroji tenderů CENT.
12/54/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 10/2018 na akci: „Zastávka Nový Malín“ mezi Obcí Nový Malín jako
objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu ve výši 2.005.790,- Kč bez DPH.
13/54/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 11/2018 na akci: „Rekonstrukce povrchu místní komunikace na části
p.č. 890/6 – H, Nový Malín“ mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem
za cenu ve výši 105.864,- Kč,- Kč bez DPH.
14/54/2018 Rada obce schvaluje roční účetní závěrku společnosti Provozní Nový Malín s.r.o. za rok 2017 výsledek hospodaření
za rok 2017 – zisk ve výši 10.644,87 Kč a jeho převod na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let

15/54/2018 Rada obce schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci: „Zastávka Nový Malín“ mezi
Olomouckým krajem jako poskytovatelem a Obcí Nový Malín jako příjemcem ve výši 450.000,- Kč.
16/54/2018 Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na stavbu: „Chodník na ul. Českomalínských mučedníků v Novém
Malíně“ mezi Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. jako pronajímatel a Obcí Nový Malín
jako nájemcem na pronájem části p.č. 4100/1 v k.ú. Nový Malín po dobu výstavby chodníku za cenu 250,- Kč/den.
17/54/2018 Rada obce schvaluje cenovou nabídku na vypracování PD pro územní souhlas na akci: „Venkovní sklad při ÚEV
Mladoňov“ Ing. VV za cenu ve výši 20.000,- Kč bez DPH.
18/54/2018 Rada obce vydává sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
19/54/2018 Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 5 k SOD č. 1/2016 na akci: „Stavební úpravy Obecního úřadu Nový Malín“
mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu ve výši 298.779,- Kč
bez DPH na vícepráce spočívající ve větším množství bouracích prací u stávajících schodišťových konstrukcí, kleneb, nosných stěn,
příček, dále ve zvolení odlišné technologie konstrukce schodišťových ramen, v provedení změny sádrokartonových konstrukcí, v
repasi vstupních dveří a venkovní fasády.
20/54/2018
Rada obce vydává Informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 o
ochraně osobních údajů.
21/54/2018

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 v předloženém znění.

22/54/2018 Rada obce bere na vědomí předložené 3 nabídky na poskytnutí úvěru ve výši 8 mil. Kč na dofinancování výstavby
šaten fotbalového klubu v Novém Malíně.
23/54/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy na umístění psa do útulku pro opuštěné a nalezené psy mezi Obcí Nový
Malín jako objednatelem a společností EKO servis Zábřeh s.r.o. jako provozovatelem a vlastníkem útulku.
24/54/2018 Rada obce schvaluje předloženou cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
na akci: „Stavební úpravy domu č. pop. 123 v Novém Malíně“ doplnění dokumentace dle požadavku dotačního titulu společnosti
UNING s.r.o. za cenu ve výši 99.000,- Kč bez DPH
Zapsala: Dagmar Kubíčková
__________________
Josef Minář, starosta obce

____________________________
Lenka Tylová, místostarosta obce

Poznámky:

