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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

5. Rady města
konané dne 23.1.2023

Kontrola plnění úkolů RM

Soupis plnění úkolů je průběžně aktualizován, v některých případech je předkládán k projednání samostatný
materiál. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze materiálu. 
Soupis plnění úkolů u schválených opatření na odběrných místech plynu je samostatnou přílohou. 

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí
předložené plnění úkolů rady města dle přílohy č.1 materiálu a schvaluje vyřazení splněného úkolu č. 16) -
zajištění vánočního osvětlení na Vratislavově nám. 

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Gabriela Holovičová

Vyjádření: - doporučujeme předložený návrh

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Podrobnosti k jednotlivým úkolům jsou uvedeny v přílohách materiálu
příp. v samostatných materiálech. Byla aktualizována i příloha - přehled
opatření plyn. 
 
Je navrhováno vyřadit jako splněný úkol č. 16): 
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ukládá
- odboru SMM, INV, FIN zajistit přívod el. energie na p.č. 157 v k.ú.
NMNM za účelem možnosti napojení vánoční výzdoby
na zbývající části borovic na Vratisl. nám., nákup vánočního osvětlení na
zbývající část borovic na Vratisl. nám., zajistit v rozpočtu pro rok 2022
finanční prostředky na přípravu PD a následný nákup a zajištění instalace
vánočních ozdob ve výši cca 120 tis. Kč (30 PD + 90 osvětlení)
 
 
 
Pozn.:
V soupisu úkolů RM byla pro zvýšení přehlednosti ponechána jen historie
plnění úkolů od 1.1. 2022 (historie plnění úkolů za předchozí
období je k dispozici v soupisu plnění úkolů projednaného na 62.
schůzi RM dne 27.6.2022). 

Materiál obsahuje: Příloha - soupis úkolů (Veřejná)
Příloha - zápis Rada rodičů listopad 2022.pdf (Veřejná)
Příloha - opatření plyn (Veřejná)
Příloha - srovnání ceny MŠ Žďárská (Veřejná)

Materiál projednán: - s garanty jednotlivých úkolů

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

