
rada 072007 

Vloženo - 20.3.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   ze 7. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.2.2007 v 15,00 hod. v zasedací místnosti 
Městského úřadu Velká Bystřice 

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1. program jednání 
2. kontrolu usnesení 
3. záměr města pronajmout nebytové prostory restaurace Nadační 
4. pronájem panelů dle bodu 3./ 
5. vyhlášení Pravidel pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby od 1.3.2007 
6. rozpočtové opatření pro nákup klavíru pro LŠU 
7. napojení novostavby rodinného domku na kanal.řád dle bodu 7./ 
8. dodatek č. 4 veřejnoprávní smlouvy s obcí Bystrovany dle bodu 10./ 
9. rozpočtové opatření dle bodu 12./ 
10. umístění reklamních ploch na VO za cenu 100 Kč/měsíc 
11. příspěvek ve výši 1.000 Kč na vydání ROČENKY 
12. výši úhrad pro obyvatele DPS, kteří nevyužívají všech služeb domova dle bodu 16./ 
13. nákup kopírky k využití pro úřad i občany 
14. výroční zprávu za rok 2006 dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
15. podání žádosti na Krajská úřad Olomouckého kraje  o granty na přechody pro chodce 

  

  

II.                Rada města ukládá: 

  

1. městskému úřadu zajistit proškolení účetních příspěvkových organizací 
2. příspěvkovým organizacím předložit směrnici k účetnictví PO 

  

  
III.             Rada města doporučuje ZM : 

  

1. schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny kulturního střediska, ve kterém je vymezen vztah k majetku – movitým 
věcem umístěných v restauraci Nadační, příjem z pronájmu nebytových prostor bude příjmem PO 
k hrazení činnosti, pro kterou byla zřízena – hlavní činnost, prodloužení Smlouvy o výpůjčce 

2. schválit vstup města do obecně prospěšné společnosti Bystřička o.p.s. 
3. prodej pozemku 58/1; 65/1; 65/2  v k.ú. Velká Bystřice 

  

IV.              Rada města bere na vědomí : 

1. informaci o využití č.p. 101 – zařízení „Klokánek“ 
2. informaci o umístění bankomatu České spořitelny a.s. 
3. informaci o vyhlášených grantech na vybudování přechodů pro chodce 
4. informaci o umístění stánku na prodej potravin – záměr  dle bodu 13./ 
5. informaci o zkvalitnění propagace města dle bodu 18./ 

  

  

  

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

 


