
rada 042007 

Vloženo - 12.1.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  ze 4. jednání rady města Velká Bystřice dne 5.ledna 2007 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti 
Městského úřadu 

  

I.                   rada města schvaluje 

  

1. program 4. jednání rady 
2. kontrolu usnesení 
3. Rada města schvaluje a dává souhlas se smlouvou na právní služby za měsíční úhradu 8.500 Kč bez 

DPH s tím, že 1x měsíčně v rozsahu 2 hod. budou navíc poskytovány služby městskému úřadu a 
občanům. 

4. pronájem pozemků dle přiloženého seznamu za cenu 2,-- Kč/m2, s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou 
5. nájemní smlouvy s Agrospolem s r.o. Velká Bystřice, ZD Bystrovany a ZD Unčovice     dle předlohy a 

navržené ceny. 
6. aby město dalo podpůrné stanovisko s tím, že zašle dopis na uvedené majitele kabelů k jejich přeložení 
7. dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na svoz TKO, kde je navýšení cena na 1 svozový den o 314 Kč. 
8. smlouvu o závazku veřejné služby na rok 2007 s firmou AUTA-BUSY Studený 
9. změnu povodňové komise dle bodu 14.) 
10. zřízení okrášlovacího spolku a pověřuje starostu a místostarostu získáním do tohoto spolku občany ke 

zvelebování města 
11. platový výměr pro ředitele DPS dle přílohy č. 9.) 
12. uhradit fakturu za autobus na divadelní představení členům Klubu seniorů do Moravského divadla 

Olomouc. Tento příspěvek bude zohledněn v rámci schvalování příspěvků neziskovým organizacím. 
13. komisi pro umisťování na domov pokojného stáří a složení komise s tím, že ukládá místostarostovi zajistit 

doplnění této komise o zástupce Klubu seniorů a zástupce Sdružení zdravotně postižených. 
14. záměr opravy budovy č.p. 11 – výměny oken za plastové 

  

  

  
II.                rada města ukládá: 

  

1. městskému úřadu zaslat výzvu zájemcům o tento pozemek a pozemek za Policií ČR, aby předložili 
výslednou cenovou nabídku kde  minimální cena  za pozemek stanovená městem je 500,- Kč/m2. 
Současně zdůraznit, že město předpokládá, že zájemci budou mít uzavřenou předběžnou dohodu 
s p.Petrem Košťálkem, jinak pozemky města jako samostatné ztrácí na významu. Předkupní právo při 
nezahájení stavby rodinných domků má město. V územním plánu je tato lokalita vedena pro bytovou 
zástavbu. 

2. jednat se všemi zemědělskými podniky dle bodu usnesení  I/5 o nájmu ve výši 0,23 Kč/m2 
3. odboru výstavby řešit rozparcelování v této lokalitě u domu č.p. 626 a bytovek na ul. Na Letné. 
4. místostarostovi opět otevřít anketu pro občany ohledně zřízení sociálních služeb 

  

  

  
III.             Rada města nedoporučuje ZM ke schválení: 

  

1. prodej části pozemku p.-č. 2306/3 v k.ú. Velká Bystřice, ale nabízí zájemci pronájem za cenu obvyklou ve 
výši 2,-- Kč/m2. 

2. prodej pozemku p.č. 328 v k.ú. Velká Bystřice 

  

  

  

IV.              Rada města neschvaluje : 

  

1. pronájmy  pozemků dle bodu 7.) 

  



  
V.                 Rada města bere na vědomí: 

  

1. informaci dle bodu 9.) zápisu 
2. informaci o propagační strategii MZŠ 
3. informaci o bezpečnostní akci 
4. informaci dle bodu 15.) 
5. informaci místostarosty o dotacích na DPS 
6. informaci o zřízení odloučeného pracoviště MZŠ Bukovany 

  

  

  

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

 


