Město Svoboda nad Úpou
USNESENÍ
z 55. jednání Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 27.8.2009 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě nad Úpou
224/55/2009 Rada města neschvaluje:
a) žádost fotbalového oddílu SK MFC Svoboda o finanční příspěvek
b) žádost Sportovního klubu softbal-baseball Svoboda o finanční příspěvek
c) žádost nájemce budovy na stadionu pana Ouředníka na zakoupení koberců do
ubytovny v hodnotě 15.000 Kč místo platby nájemného v měsících listopad
2009 – leden 2010.
225/55/2009 Rada města souhlasí:
a) s rekonstrukcí plotu pana Josefa Havla na jeho pozemku.
226/55/2009 Rada města pověřuje:
a) hospodářsko-správní odbor zajistit a uplatnit reklamaci na montáž okapů na
bytovém domě na Sluneční stráni čp.302.
227/55/2009 Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
a) neodprodat p.p.č. 123/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Maršov II vzhledem k
tomu, že tento pozemek využívají všichni majitelé zahrádek v dané lokalitě
společně,
b) neodprodat část p.p.č. 17/4 o výměře cca 27 m2 a část p.p.č. 17/1 o výměře cca
54 m2, vše v k.ú. Maršov I, za účelem výstavby 3 garáží, vzhledem k tomu, že
navrhované garáže zasahují do přístupové cesty k ostatním řadovým garážím.
228/55/2009 Rada města vybírá:
a) společnost Doradus COM s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm jako dodavatele
komponent pro projekt „E-Government v obcích – Czech POINT“
229/55/2009 Rada města bere na vědomí:
a) množící se ústní stížnosti občanů na nonstop provoz Národního domu na
náměstí, zejména v nočních a ranních hodinách s tím, že starosta města
projedná záležitost s vedoucím obvodního oddělení Policie ČR ve Svobodě
nad Úpou npor. Bc. Křemenským, aby hlídky zejména v nočních hodinách
zajistily zvýšenou pozornost k tomuto zařízení, a dále se pokusí jednat v tomto
ohledu s provozovatelem Národního domu.

Jednání rady bylo ukončeno v 9,15 hodin. Zápis z jednání byl vyhotoven dne 27.8.2009. Příští
jednání Rady města se uskuteční dne 10.9.2009 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě nad Úpou.

Ing. Jiří Špetla , v.r.
místostarosta

Ing. Milan Oravec, v.r.
starosta města

1

