Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

24
ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí,
konané dne

14. října 2008
v zasedací místnosti MěÚ,
Opavská 265, Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí

2.

strana usnesení č. 24 RM ze dne 14. 10. 2008

P ř í t o m n i:
Členové Rady města:

pánové: Jan Horák, Jan Chovanec, Antonín Režnar
Ing. František Sonnek, Ing. Josef Štencel,

Za MěÚ v Hradci nad Moravicí:

starosta

-

JUDr. Karel Valušek

místostarosta

-

Ing. Karel Hanák

tajemník

-

Ing. Václav Žampa

referent OVUPI

-

Rostislav Římský

Ověřovatelem zápisu byl určen:
Pořízením zápisu byl pověřen:

Ing. František Sonnek
Ing. Václav Žampa

Schůzi zahájil a řídil:
Schůze byla zahájena:
Schůze byla ukončena:

starosta města JUDr. Karel Valušek
v 14.00 hodin
v 14.15 hodin

Přijatá

usnesení

Město Hradec nad Moravicí

01.24.2008/RM
Rada města
a) s c h v á l i l a

3.

strana usnesení č. 24 RM ze dne 14. 10. 2008

pro 7, proti 0, zdržel se 0

přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 na úhradu
výdajů za skutečné zásahy, odbornou přípravu, na věcné vybavení, neinvestiční opravy a revize
materiálu a techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 58.900,- Kč.

b) s c h v á l i l a
smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117,
Ostrava (IČ:70890692) o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 na
úhradu výdajů za skutečné zásahy, odbornou přípravu, na věcné vybavení, neinvestiční opravy a revize
materiálu a techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 58.900,- Kč.

c) j m e n o v a l a
osobou odpovědnou za řádné využití a vyúčtování přidělené dotace podle části a) tohoto usnesení
referenta odboru výstavby MěÚ Hradec nad Moravicí pana Rostislava Římského.

d) z p l n o m o c n i l a
starostu města k podpisu smlouvy o přijetí dotace podle části b) tohoto usnesení.
Z: ved. OVUPI

Zpracoval:

Ověřil:

Ing. Václav Žampa

Ing. František Sonnek

……………………………..
JUDr. Karel Valušek
starosta města

T: 0

………………………………..

………………………………..

………………………………
Ing. Karel Hanák
místostarosta města

