Usnesení z 13. zasedání RO ze dne 5.5. 2008
• RO schvaluje
- poskytnutí finančního příspěvku na činnost Poradny pro ženy a dívky ve výši 1.500,- Kč
- konání kynologické akce „Zkoušky vloh ohařů a malých plemen“, která se koná 17. května
2008 v katastru obce Nový Malín
- uzavření mandátní smlouvy č. 1/2008 na odborný dohled nad prováděním stavby
„Splašková kanalizace a ČOV Nový Malín - Mladoňov“ včetně souvisejících přípojek za
cenu 104.000,- Kč včetně DPH s Ing. Jiřím Körnerem.
- přijetí dotace z Fondu na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury
v Olomouckém kraji na stavbu „Splašková kanalizace a ČOV Nový Malín - Mladoňov“ ve
výši 5 mil. Kč
- přijetí dotace z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu
v Olomouckém kraji v roce 2008 na restaurování památky „Sloup se sochou Panny Marie
Immaculaty“ ve výši 45.000,- Kč
- zadání a vypracování projektové dokumentace na hřiště Hrabišínská Ing. Remešové za
částku 29.100,- Kč včetně DPH
- úpravu zeleně před obecním úřadem firmou Zahradnictví Jan Turek ve výši 28.600,- Kč
- propagaci Místní akční skupiny Šumperský venkov v časopise „Cestujeme po Moravě“ za
cenu 8.609,- Kč
• RO bere na vědomí
- žádost o změnu územního plánu p.č. 2193/8 a 2193/9 o výměře 4.000 m2 pro rekreaci
• RO odkládá
-

žádost o koupi části pozemku p.č. 789 zahrada v k.ú. Nový Malín o výměře asi 125 m2
Ing. Jaroslava Heldese do doby vyřešení situace kolem pozemků p.č. 809 ostatní
plocha, p.č. 794 zahrada, p.č. 793 zahrada, p.č. 789 zahrada a p.č. 786 orná půda,
všechny v k.ú. Nový Malín pro účely rozšíření místní komunikace.

• RO doporučuje ZO
- schválit prodej pozemku p.č. 2562 trvalý travní porost o výměře 2409 m2 panu Václavu
Verebelymu za přiměřenou cenu
- schválit uzavření darovací smlouvy na ½ pozemku p.č. 1333/4 ostatní plocha - cesta pod
obecním úřadem od pana Jaroslava Rycha, Hrabišín 81
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