
rada 092003 

  

U s n e s e n í    z 9. jednání rady města dne 24.2.2003 v 15,30 hod. v kanceláři starosty 
města Velká Bystřice 

  

  

I.                   rada města schvaluje: 

1.      podání žádosti o dotaci na požární vozidlo 

2.      smlouvu o dopravní obslužnosti s CONNEXem Olomouc 

3.      přemístění kontejneru u hřbitova před hlavní bránu 

4.      roční poplatek 1000 Kč za likvidaci odpadu u fyzických osob podnikajících a právnických osob za 

1 popelnicovou nádobu o obsahu 110 litrů na základě sepsané smlouvy 

5.      úhradu pohárů pro soutěž Memoriál Dr. Hýži dle bodu 14. 

6.      odměnu vedoucí školní jídelny dle bodu 17. 

  
II.                 rada města ukládá :   

1.      jednat s kulturním střediskem ohledně úprav prostor na kuchyni v souvislosti se záměrem umístění 

cukrárny 

2.      jednat s majiteli pozemků v průmyslové zóně o možném odprodeji pozemků dle bodu I. – kontrola 

usnesení – bod čtvrtý 

3.      starostovi jednat se zástupci Východočeské stavební firmy k získání potřebných informací a 

referencí o výstavbách v oblasti školství 

4.      starostovi a místostarostovi jednat s p. Mariánem Urvou o možném odkupu pozemků na 

Zámeckém náměstí 

5.      starostovi a místostarostovi jednat s Eurospektrem Group a.s. ohledně dodatku smlouvy o 

přebírání staveb v lokalitě kolem Makra 

6.      starostovi a místostarostovi jednat o možné hospodářské činnosti na úseku odpadních vod a 

provoz čistírny odpadních vod 

7.      MěÚ předložení cenové nabídky na zhotovení rozvaděče od tří firem 

8.      MěÚ zajistit odpovědi neziskovým organizacím a spolkům ve Velké Bystřici o situaci v poskytování 

dotací. Dle předloženého návrhu rozpočtu v letošním roce se s žádnou dotací nepočítá 

9.      stavební komisi posoudit stavbu chodníků ve Velké Bystřici 

  
III.             rada města doporučuje ZM ke schválení: 

1.      odprodej předzahrádek v majetku města stávajícím uživatelům 

  
IV.              rada města bere na vědomí : 

1.      Kontrolu usnesení 

2.      informaci a objasnění žádosti ohledně odkupu pozemků kolem zámeckých sklepů a oplocení 

pozemku zástupcem firmy Provel s r.o. 

3.      informaci o výběru stočného od právnických osob 

4.      informaci o jednání zástupců města s firmou Remit s r.o. 



5.      informaci starosty o příspěvku na publikaci olomouckého kraje 

6.      informaci starosty města o úvěru u České spořitelny a Komerční banky 

7.      informaci starosty o zahájení prací firmou Vape na opravách omítek v ZŠ 

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                           Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 

starosta města                                                                         místostarosta města 

 


