
rada 012006 

Vloženo - 05.1.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  z 1. jednání rady města Velká Bystřice dne 10.11.2006 ve 14,00 hod. v kanceláři starosty 
města 

  

I.                   Rada města schvaluje : 

1. nájem tělocvičny dle bodu 4.) 
2. umístění reklamy firmy BP na úklidové práce na budově tělocvičny. 
3. při  konání celodenních turnajů v tělocvičně bude nájem sjednán dohodou 
4. text výzvy na financování výstavby 2 bytových domů dle bodu 5.) 
5. nájemné v bytových domech na ul. Svésedlické ve výši 55,-- Kč/m2 
6. komisi stavební, školskou a kulturní, sportovní komisi, sociální komisi, komisi pro umisťování žadatelů na 

DPS a komisi pro přidělování bytů a jejich předsedy dle bodu 7.) 
7. revokuje schválení smlouvy o dílo na zpracování studie hydraulického modelu vodovodu Velká Bystřice 

z jednání rady č. 74 a schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování studie  hydraulického  modelu vodovodu 
Velká Bystřice s podílem města ve výši 119.856 Kč. 

8. dodávku časomíry do tělocvičny dle smlouvy o dílo č. 26344 s firmou STUKO spol. s r.o. Velká Bystřice 
9. záměr města pronajmout pozemek p.č. 319/11 v k.ú.- Velká Bystřice  za cenu 1.—Kč/m2. 
10. záměr města prodat pozemek p.č. 2262 v k.ú. Velká Bystřice a doporučuje ZM prodej za cenu 70,-- Kč/m2. 
11. návrh na usnesení pro ZM  dle bodu 17.) na revokaci usnesení. 
12. záměr města na prodej bytů v domě č.p. 23 a 566. 

  
II.                rada města neschvaluje : 

  

1. prodej pozemku p.č. 58 v k.ú. Velká Bystřice panu Janovi Arely dle bodu 10.) 
2. prodej pozemku p.č. 1980/21 a 1980/5 dle bodu 11.) 

  
III.             rada města bere na vědomí : 

  

1. zprávu starosty o investičních akcích 
2. informaci o převodu pozemků pod domy č.p. 23 a 566 včetně zahrady 
3. informaci  o plánované družbě s obcí Rudniky. 

  
IV.              rada města ukládá : 

1. starostovi města majetkově sjednotit evidenci města vodovodního řadu ve Velké Bystřici s evidencí u VHS 
2. starostovi a místostarostovi města svolat schůzku s majiteli pozemků, přes které vede cyklostezka do 

Burku dle bodu 15.) 
3. starostovi a místostarostovi připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemků od Metropolitní 

kapituly dle bodu 16.) 

4. místostarostovi města projednat s právníky převod pozemku Na Svobodě 
  
  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                           Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 
starosta města                                                                         místostarosta města 

 


