
rada 032006 

Vloženo - 05.1.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í č. 3 z jednání rady města Velká Bystřice dne 19, prosince 2006 v 16,30 hod. v kanceláři 
starosty města 

I.                   rada města schvaluje : 

1.      program jednání rady města 
2.      kontrolu usnesení 
3.      dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou Remit s.r.o. a zakoupení 4 ks kontejnerů na sklo. 
4.      změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení u Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká 

Bystřice a to zápis nového místa poskytovaného vzdělávání v rámci MZŠ a MŠ Velká Bystřice – odloučené 
pracoviště Bukovany. Podmínkou této změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení je plná 
kompenzace neinvestičních nákladů spojených s provozem odloučeného pracoviště Bukovany ze strany 
obce Bukovany a to včetně mzdových nákladů přesahujících dotaci Krajského úřadu Olomouckého kraje 
na mzdy  v MZŠ a MŠ Velká Bystřice. 

5.      smlouvu s LO Haná na uložení odpadu v roce 2007 
6.      nařízený odvod z odpisů DPS ve výši 123.826 Kč 
7.      navýšení příspěvku na provoz DPS o 123.826 Kč 
8.      rozpočtová opatření dle přílohy č. 8) 
9.      smlouvu o závazku veřejné služby uzavřenou mezi městem Velká Bystřice a AUTA-BUSY Studený s.r.o. 

Žižkova 507 na úhradu prokazatelné ztráty na dopravní obslužnost v roce 2006.  
II.                Rada města doporučuje ZM ke schválení : 

1. přijetí investičního úvěru u České spořitelny a.s. na dílčí financování stavby „2 bytové domy – 2x 17 b.j. , 
ul. Svésedlická, včetně technické infrastruktury" ve výši 11.080.000 Kč s úrokovou sazbou pro první 
pětileté období 3,68% p.a.  a zajištění úvěru pronájmem bytů 

2. dohody o zajišťování přenesené působnosti na úseku stavebního řádu s obcí Bukovany, Mrsklesy, 
Přáslavice a Svésedlice 

3. rozpočet města na rok 2007 včetně změn uvedených v příloze 
III.             Rada města bere na vědomí : 

1. kontrolu usnesení 
2. informace o vánočním koncertu 
3. informaci o jednání se zástupce Remit s r.o. Šternberk 

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

 


