
rada 082007 

Vloženo - 11.6.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 8. jednání rady města dne 19.3.2007 v 15,00 hod. v zasedací místnosti 
Městského úřadu Velká Bystřice. 

  

  

I.                   Rada města schvaluje: 

  

1. program jednání rady města č. 8 ze dne 19.03.2007 
2. nabídku firmy STRABAG v cenové kalkulaci dle bodu 3./ 
3. nájemní smlouvu o nájmu pozemku  na příjezdovou cestu dle vodu 4./ 
4. nabídku na vybudování rozvodů na hřbitově; rozpočtové opatření dle bodu 5./ 
5. nákup radaru na měření rychlosti vozidel od firmy DOSIP dle bodu 8./ 
6. podání žádosti o dotace na MMR dle bodu 13./ 
7. opravy bytu školníka v rozsahu dle bodu 19./ 
8. novelizaci Směrnice na pronájmy pozemků 
9. rozdělení hospodářského výsledku Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká Bystřice 26./ 

  

  

  
II.                II. Rada města ukládá: 

  

1. starostovi města jednat s Povodím Moravy ohledně přístupu a možné posunutí lávky přes řeku Bystřici 
2. odboru výstavby zajistit dohodu s uživateli bytů v domě č.p. 23 o úhradě rozvodů v domě a aktualizaci 

cenové nabídky 
3. místostarostovi města upozornit PO na sjednání nové rámcové smlouvy na mobilní telefony 
4. místostarostovi jednat s majitelem pozemku parc.č. 2323 v k.ú. Velká Bystřice  dle bodu 21./ 
5. místostarostovi jednat s Vojenskými lesy o návrhu nájemní smlouvy o smlouvě budoucí  o kupní smlouvě 

domu č.p. 101 
6. odboru výstavby předložit další nabídky na zabezpečovací zařízení pro objekty u domu č.p. 101 
7.  odboru výstavby projednat možnost umístění autobusové zastávky  dle bodu 29./ 
8. tajemnici MěÚ předložit účetní závěrky za leden a únor včetně zapracovaných rozpočtových opatření. 

  
III.             Rada města bere na vědomí: 

  

1. Kontrolu usnesení 
2. informaci o projektu cyklostezka Burk 
3. informaci o žádostech na byt v domě č.p. 16 dle bodu 10./ 
4. informaci o 130. výročí divadelního souboru 
5. informaci místostarosty k nájemní smlouvě hotelu Zámek dle bodu 12./ 
6. informaci místostarosty ohledně uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Hlubočky na činnosti obecní 

policie 
7. informaci o přípravě smlouvy o smlouvě budoucí na nákup pozemku na Zámeckém náměstí dle bodu 17/ 
8. informaci o smlouvě na koupi pozemků pod domem č.p. 23 a 566 
9. informaci místostarosty o využití plných služeb klientů na DPS dle bodu 23./ 
10. informaci místostarosty o kontrole černých skládek 

  

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

 


