Usnesení z 19. zasedání RO ze dne 18. 12. 2008
• RO schvaluje
- pronájem kontejneru na odpad o obsahu 1 100 l za cenu 5 000,- Kč/rok panu Aleši
Krejčímu, Kavárna V Zátiší,
- poskytnutí grantu ve výši 1000,- Kč občanskému sdružení MALINA,
- cenovou nabídku na projektovou dokumentaci na dostavbu ZŠ v Novém Malíně, a to
na novou přístavbu jazykových učeben - objekt F za cenu 201 000,- Kč a na přestavbu
objektu bývalé tělocvičny - objekt B za cenu 39 000,- Kč firmě Atelier s.r.o.,
Šumperk,
-

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 338/2003 ze dne 1.10.2003 s nájemcem firmou Libinská AGRO, a.s., Klopina 33, PSČ 789 73, IČO: 25398849, týkající se
nájemného pro rok 2008 za pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Nový Malín v k.ú.
Mladoňov u Oskavy za podmínek stanovených v tomto dodatku,

-

uzavření nájemní smlouvy č. 1220/2008 s firmou ÚSOVSKO a.s., se sídlem Klopina
33, PSČ 789 73 Úsov, IČO: 60793015, jakožto nájemcem, za účasti předchozího
nájemce - firmy Libinská AGRO, a.s., Klopina 33, PSČ 789 73, IČO: 25398849, na
pronájem pozemků vlastnictví Obce Nový Malín v k.ú. Mladoňov u Oskavy pozemky zjednodušené evidence PK 44/2, GP 839/1, GP 1247, GP 1262, GP 1292, za
podmínek stanovených v této nájemní smlouvě,

-

uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb při provozování vodovodu ze
dne 30.12.2003 se ŠPVS, a.s., Šumperk, Jílová 2769/6, PSČ 787 01, kterým se
stanovuje cena za zajištění nezbytných rozborů vody pro rok 2009 a dále RO
schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod ze
dne 5.12.2003 se ŠPVS, a.s., Šumperk, Jílová 2769/6, PSČ 787 01, kterým se
stanovuje výše stočného pro rok 2009,

- uzavření dodatků č. 4 ke Smlouvám o dodávkách pitné vody z obecního vodovodu
uzavřené dne 22.11. 2002 a dne 24. 8. 2004 týkající se navýšení ceny za dodávku pitné
vody pro rok 2009 od 1.1. 2009 na 7,50 Kč + příslušná sazba DPH/1m3 dodané vody
-

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na dokončenou
akci: „Nový Malín - kabel NN pro 3 RD“ na pozemcích ve vlastnictví Obce Nový
Malín, a to pozemky p.č. 2270/2, p.č. 2267/3 a p.č.2255 v k.ú. Nový Malín, dle GP č.
1075-547/2008 ze dne 3.7.2008 za podmínek stanovených v této smlouvě o zřízení
věcného břemene,

-

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení a
vedení přípojky NN pro RD p. Horáčka přes pozemky ve vlastnictví Obce Nový
Malín, a to pozemky p.č. 2255 a p.č. 2276/5, oba v k.ú. Nový Malín, za podmínek
stanovených v této smlouvě s tím, že věcné břemeno je vyznačeno geometrickým
plánem č. 1117-358/2008 ze dne 18.11.2008 a tvoří nedílnou součást smlouvy o
zřízení věcného břemene,

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 27/2007 s Ing. arch. Vladimírem Dujkou ze dne
15.9.2008, o prodloužení termínu zpracování nového územního plánu,
-

příspěvek Charitě Šumperk na pokrytí části nákladů spojených s poskytováním
sociálních služeb na rok 2009 ve výši 30 000,- Kč,

-

zpětný odkup podílových listů v počtu 18 133 ks,

- převod hospodářské činnosti na běžný účet obce

• RO bere na vědomí
- ukončení činnosti vedení kroniky paní Volfovou a převzetí této agendy paní Miroslavou
Krausovou, knihovnicí v Novém Malíně
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