
rada 012002 

  

U s n e s e n í  č. 1  z jednání rady  města Velká Bystřice ze dne 18.11.2002 v 15,30 hod. 
v kanceláři starosty města. 

  

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1.      ustanovení komise sociální, zdravotní a péče o rodinu - předseda Václav Lakomý 
2.      ustanovení komise školské, kulturní, mládež a TV - předseda Mgr. Renata Zavadilová 
3.      ustanovení komise stavební - předseda Ing. arch. Jan  Navrátil 
4.      uzavření veřejnoprávní smlouvy se Statutárním městem Olomouc pro výkon přenesené 

působnosti dle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích a dle zák.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání. 

5.      čerpání termínovaného účtu zřízeného u PO školní jídelna Velká Bystřice,  převodem 60% k 
použití na b.ú. a 20% na fond rezerv 

6.      proplacení odměn zaměstnancům školní jídelny Velká Bystřice 
7.      proplacení nepeněžní odměny člence sociální komise ve výši 800 Kč 
8.      návrh dodatku č. 1 ke  smlouvě o správě, nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu 

Města Velká Bystřice  se Středomoravskou vodárenskou a.s. Olomouc 
9.      návrh smlouvy se ZD Unčovice s tím, že doba nájmu bude 5 roků s výpovědní lhůtou l rok 
10.  Rada města schválila výši odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva v souladu 

s nařízením vlády č. 358/2000 Sb. v platném znění o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev. 

  

II.                Rada města doporučuje zastupitelstvu města : 

  

1.      Rada města doporučuje do funkce předsedy finančního výboru Ing. Martina Seidlera 
2.      Rada města doporučuje do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Milana Svobodu 
3.      Rada města doporučuje ZM schválit kupní smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic o prodeji 

pozemků pod silnicí III. tř. (ul. ČSA pod příjezdovou komunikací do Velké Bystřice), ve výši, jak 
navrhuje smlouva. 

4.      Rada města doporučuje ZM prodej pozemků na ul. Týnecká p.č. 90/1 o rozloze 375 m2  za cenu 
70,-- Kč/m2. 

5.      poskytnutí příspěvku na konání Memoriálu Dr. Hýži ve Velké Bystřici v souladu s bodem 18./ 

  

III.             Rada města vzala na vědomí : 

  

1.      připomínky jednotlivých vedoucích odborů MěÚ 
2.      informaci místostarosty o konkurzním řízení na ředitele Mateřské školy Velká Bystřice, 

příspěvková organizace 
3.      informaci o závazcích města Velká Bystřice do konce roku 2002 

  

  

  

IV.              Rada města ukládá : 

  

1.      předložení rozvahy se soupisem neuhrazených faktur a pohledávek 
2.      předložení podkladů k sestavení rozpočtu města 
3.      předložení podkladů na zajištění překlenovacího úvěru od České spořitelny a.s. 

  

  

  

  
Ing. Marek P a z d e r a                                                          Mgr. Zdeněk  L a k o m ý 
starosta města                                                                         místostarosta města 


