Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

29.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

27. června 2016
v kanceláři starosty města
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.29.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o výsledku výběrového řízení a o návrhu na obsazení pracovního místa: vedoucí odboru
financí
b) jmenovala
na návrh tajemnice MěÚ dle § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 312/2000 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, dle výsledku výběrového řízení na pracovní místo: vedoucí odboru financí Ing.
Ludmilu Robenkovou.
Z : tajemnice měú
2.29.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informace o probíhající kontrole majetku města (inventura) a o navrhovaném vyřazení nepotřebného
majetku
b) schválila
vyřazení majetku města v celkové výši 716 105,20 Kč dle předloženého a v materiálech pro 29.
jednání rady města založeného návrhu
Z: tajemnice měú
3.29.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
konání ohlášených veřejných produkcí na území města Hradec nad Moravicí.
Z . ved. OVVK
4.29.2016/RM
Rada města
vzala na vědomí
rozpočtová opatření č. 5/2016 dle předloženého a v podkladech pro 29. radu města založeného
návrhu.
Z: ved. OMI
5.29.2016/RM
Rada města
a) schválila
vypsání výběrového řízení na dodávku dvou osobních vozidel pro Městský úřad Hradec nad Moravicí
b) jmenovala
výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Osobní vozidla
pro Městský úřad Hradec nad Moravicí ve složení: Mgr. Patrik Orlík, Ing. Miroslav Dosoudil, Ing. Josef
Hennig.
Z: ved.OMI

6.29.2016/RM
Rada města
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a) vzala na vědomí
návrh na složení výběrové komise na akci: "Rekonstrukce zdravotechniky MŠ Jakubčovice".
b) jmenovala
výběrovou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Rekonstrukce
zdravotechniky MŠ Jakubčovice" ve složení: Bc. Gabriela Lacková, Ing. František Sonnek, Václav
Orlík, Ing. Josef Hennig, Mgr. Hana Sokolová.
Z: ved. OMI

Zpracovala :
Ing. Hana Vaculová, v.r.
Ověřil :
Mgr. Petr Havrlant, v.r.

Josef Vícha , starosta města, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, místostarosta města, v.r.
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