
rada 112007 

Vloženo - 11.6.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  z 11. jednání rady města Velká Bystřice konané dne 17. dubna 2007 v 15,15 hod. v zasedací 

místnosti městského úřadu. 

  

I.                   Rada města schvaluje: 

  

1.            program jednání rady města 

2.            uzavřít nájemní smlouvy na č.p. 101 s Vojenskými lesy Praha 

3.            firmu EVI na roční provozování V.O. za cenu 440.809 Kč za rok 

4.            opravu místní komunikace Hliník dle bodu 3.) 

5.            snížení poplatek za stočné dle bodu 5.) 

6.            příspěvek na vjezd dle bodu 6.) 

7.            vyplacení odměny za odbornou pomoc dle bodu 10.) 

8.            rozpočtová opatření dle bodu 11.) 

9.            změnu člena sportovní komise dle bodu 13. a) 

10.        zbudování doskočiště v areálu SK 

11.        snížení stávajících sazeb nájmu tělocvičny dle bodu 13. c) 

12.        dotisk reklamních letáčků 

13.        uzavření nájemní smlouvy na pozemek dle bodu 26.) 

14.        pronájem pozemku p.č. 927 dle bodu 15.) 

15.        parkovací místo  s uvedením SPZ dle bodu 28.) 

16.        dopravní značení pro smíšený provoz chodců a cyklistů dle bodu 30.) 

17.        poskytnutí pracovních pomůcek, odvozu odpadu dne 19.5.2007 

18.        příspěvky neziskovým organizacím dle přiložené tabulky 

19.        nabídku firmy Fast service na zabezpečovací zařízení dle bodu 33.) 

20.        provedení a fakturace zabezpečovacího zařízení dle bodu 33.) 

  
II.                Rada města nedoporučuje ZM ke schválení : 

  

1.             prodej nebytových půdních prostor v domě č.p. 23 

2.             prodej pozemků 2022/51, 2022/48 ,2022/39 a část pozemku p.č. 2265 v k.ú. Velká Bystřice dle 

bodu 21 

  
III.             Rada města neschvaluje : 

  

1.      Poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 22.) 



2.      pronájem těchto parcel neziskové organizaci ČRS s tím, že tyto pozemky v budoucnu nebudou 

pronajímány, ale budou využívány bezplatně a udržovány  ČRS MO Velká Bystřice 

  
IV.              Rada města ukládá: 

  

1.            odboru výstavby připravit návrh smlouvy na provoz V.O 

2.            starostovi města zajistit další nabídky dle  bodu 7.) 

3.            starostovi města zpracovat a vyhlásit výzvu  ke zpracování studie dle bodu 8.) 

  

  
V.                 Rada města doporučuje ZM ke schválení: 

        

1.            koupit pozemek p.č. 321/4 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 15.380 Kč od Pozemkového fondu ČR 

  

  
VI.               Rada města bere na vědomi: 

  

1.            informaci starosty města o financování přechodů pro chodce 

2.            informaci o pozemku p.č. 521 v k.ú. Velká Bystřice dle bodu 9.) 

3.            informaci o finanční situaci města 

4.            informaci o bezpečnostní akci ve městě z 13. na 14.4.2007 

5.            informaci o pozemcích Na Svobodě 

6.            odpověď ke koupi pozemků dle bodu 17.) 

7.            předložený materiál o využití pozemku za hasičkou zbrojnicí 

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                           Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

                            starosta města                                                                         místostarosta města 


