
rada 062007 

Vloženo - 02.3.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í z 6. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.02.2007 v 15,00 hod. v zasedací místnosti 
městského úřadu. 

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1. program jednání 
2. kontrolu usnesení 
3. kronikáře města pana Jaroslava Koše, Nádražní II 619 Velká Bystřice 
4. výběrové řízení na zakoupení zvukové aparatury do tělocvičny v hodnotě 99.100 vč. DPH 
5. zakoupení mobilní aparatury pro potřeby města. Správce mobilní aparatury bude kulturní středisko 
6. zakoupení přístroje Hydropol za nabízenou cenu dle přílohy 
7. text „Pravidel pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby“ a formulář žádosti 
8. rozpočtové opatření dle přílohy č. 5 
9. hospodářský výsledek školní jídelny za rok 2006 a jeho rozdělení 
10. převod z fondu rezervního do fondu rozvoje ŠJ dle bodu 13.) 
11. a nemění ceník nájmů již s ohledem na to, že se jedná o pozemky oplocené; bod 14.) 
12. návrh nájemní ceny pro umístění prodejního stánku ve Velké BystřiciNádražní ul. . Roční nájemné pro tyto 

stánky je 10 Kč/m2 a rokn s ohldem na službu pro občany. 
13. vnitřní platový předpis pro ředitele PO 
14. systém odměny pro členy komise 
15. úhrady za pobyt obyvatel Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 
16. prominutí stočného a místního poplatku za odpad neziskovým organizacím dle bodu 30.) 

  
II.                Rada města ukládá : 

  

1. odboru výstavby předložit veškeré plochy uvedené v územním plánu pro výstavbu 
2. starostovi města dojednat s firmou Kunst servisní smlouvu na čistírnu odpadních vod 
3. a pověřuje starostu a místostarostu města jednat o přípravě zhotovení vlajky města Velká Bystřice. 
4. místostarostovi města odpovědět zájemci o pozemek dle bodu 15.), že navrhovaná cena rady města je 

350,-- Kč/m2. V případě, že tato cena nebude akceptována, město ustupuje od prodeje všech parcel. 
5. starostovi a místostarostovi ověřit, které obce jsou ve Sdružení svzu měst a obcí a informovat se o 

výhodách členství 
6. starostovi a místostarostovi jednat s obcí Hlubočky o spolupráci a jednat o finančních nákladech 
7. starostovi a místostarostovi zjistit možné dotační tituly na opravu nemovitostí na bytové domy (bod 22) 
8. městskému úřadu zjisti další útulky pro psy  v olomouckém okrese a náklady na umístění psů v těchto 

zařízeních 
9. městskému úřadu zajistit 3 nabídky pro nákup mobilního radaru 
10. stavební komisi zpracovat posouzení jednotlivých návrhů dle bodu 26.) 
11. prověřit možnost zakoupení klavíru pro LŠU dle bodu 27.) 

  

III.             Rada města neschvaluje : 

  

1. změnu využití objektu č.p. 101(dle bodu 22) a v případě, že nebude v domě č.p. 101 umístěno zařízení 
Klokánek 

2. předložený  návrh komise pro rekonstrukci KD  

  

IV.              Rada města bere na vědomí : 

  

1. informaci starosta o výstavbě na Kopaninách 
2. informaci o dokončovacích pracích na kanalizaci 
3. informaci o vícepracích na výstavbě 34 b.j. 
4. informaci o jednání s mediálním partnerem 
5. informaci o právní konzultaci na městském úřadě dle bodu 21.) 

6. informaci ze školské rady  
  

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


