
rada 052007 

Vloženo - 02.3.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í z 5. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.1.2007 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města 

  

I.                   rada města schvaluje: 

  

1. program 5. jednání rady města Velká Bystřice 
2. smlouvu s Advokátní kanceláří Ritter&Šťastný dle bodu 3.) 
3. úhradu vystoupení dechové hudby a kejklířů při Masopustu 2007 
4. rozpočtové opatření ve výši 89.203 Kč na přeložení kabelu rozhlasu v ul. Kozinova a ul. 8. května 
5. členy komisí rady města dle bodu 10.) 
6. zakoupení výstavních panelů 
7. platové výměry ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích úředníků 
8. smlouvu o závazku veřejné služby č. 11073-07 s firmou Connex Morava a.s. 
9. odstoupení od záměru nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2305/17 v k.ú. Velká Bystřice 
10. jednací řád rady města Velká Bystřice s pozměňovacími návrhy 
11. jednací řád komisí rady města Velká Bystřice  

  

II.                rada města doporučuje ZM ke schválení: 

  

1. dodatek č. 2 ke smlouvě č. 00940411 se SFŽP 
2. vyvěšení vlajky Tibetu k výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci po dobu volebního období 
3. dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Hlubočky o činnosti obecní policie 
4. smlouvu o zrušení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s Metropolitní kapitulou Olomouc na 

pozemek p.č. 1980/11 v k.ú. Velká Bystřice 

  

  

III.             rada města ukládá : 

  

1. sportovní komisi vytipovat lokality na území Velké Bystřice vhodné pro sportovní využití 
2. správnímu odboru zaslat poslední výzvu k uhrazení pohledávek vůči městu s posledním termínem splátky 

do 31.3.2007 
3. městskému úřadu jednat se žadatelem o místo na stánkový prodej a přímo na místě určit o jakou lokalitu 

se jedná a rozsah nabízeného zboží , který chce občanům nabídnout 

  

IV.              rada města bere na vědomí : 

  

1. informaci o průzkumu v lokalitě Vinohrádky k možné bytové výstavbě 
2. informaci starosty o návrhu pravidel pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby 
3. informaci z DPS o finanční kontrole 
4. informaci místostarosty o dopravní obslužnosti dle bodu 17.) 
5. informaci starosty o jednání se zájemcem o pozemky za Spořitelnou dle bodu 18.) 
6. informaci místostarosty o jednáních  ohledně využití objektu Vojenských lesů č.p. 101 

  

Ing. Marek PAZDERA                                                       Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                      místostarosta města 

 


