Usnesení

ze sch ze RM . 1 ze dne 20. 11. 2006
RM schvaluje
1. Program sch ze
2. Rozd lení kompetencí starosty a místostarosty m sta
3. Pov ení lenky ZM paní Mgr. Michaely Smutné k p ijímání prohlášení o uzav ení manželství
4. Žádost paní Hany Kricnarové o umíst ní reklamní tabule na objekt v ul. Va kova 226
5.
leny delegace 29. setkání Evropských Nových M st pana starostu Ing. Smutného a paní
místostarostku Mgr. Žákovou
6. Termín zasedání ZM na 13. prosince 2006 od 17 hodin
RM neschvaluje
7. Žádost pana Ková ika o zm nu v Dodatku . 2 k nájemní smlouv z d vod možných rizik,
kdy by p ípadný dluh šel za pronajímatelem, s ohledem na jednotný postup u všech organizací
RM bere na v domí
8. Zprávu auditora z provedené kontroly hospoda ení PO SRC
9. Zprávu auditora, že p i kontrole ú etních doklad nebylo zjišt no zásadní pochybení ve
sm ru hospodárnosti a využívání sv ených prost edk na innost PO, a to krom n kolika
drobných nep esností v ú tování
10. Informace pana Ing. Pospíšila, p edsedy Svazku obcí Smrk, o stavu prací na realizaci zám ru
výstavby Ski areálu na Smrku
11. Dopis pana Nádeníka ohledn možného vy len ní prost edk z rozpo tu m sta na opravu
p íst ešku u pramene novom stské kyselky
RM ukládá
12. Starostovi - za adit na následnou sch zi RM (RM . 2, 27. 11. 2006) bod „Projednání
vyjád ení editelky PO SRC ke zpráv o provedené kontrole hospoda ení ze dne 3. 11. 2006“
13. Starostovi - oslovit možné kandidáty na p edsedy Finan ního a Kontrolního výboru
14. Místostarostce - zjistit pot ebné informace týkající se p íst ešku u pramene kyselky a
p ipravit k projednání na sch zi RM dne 04. 12. 2006
RM pov uje
15. Starostu - dopln ním delegace na setkání Evropských Nových M st o 2 leny

Ing. Pavel Smutný
starosta m sta

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka m sta
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