
rada 172003 

Vloženo - 09.6.2003, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   ze 17. jednání rady města Velká Bystřice dne 9. června 2003 v 15,00 hod. 
v kanceláři starosty města 

  

  

I.                   Rada města schvaluje: 

  

1.      zpracování nové žádosti na SFŽF na intenzifikaci ČOV včetně venkovních přípojek 

2.      smlouvu o správě, nájmu, provozování a údržbě infrastrukturního majetku – veřejného vodovodu 

Vodohospodářskou společností 

3.      mimořádné odměny členům JSDH za likvidaci nánosů bahna po velkých deštích 

4.      a trvá na původním rozhodnutí nabídnout sl.Dvořákové odkup pozemku popř. nájem 

5.      úpravy přechodů ve Velké Bystřici podle návrhu DI 

6.      pronájem pozemku“pod kaštany“ naproti firmy Pila tesárna  Ing. Lubomíru Voglovi za cenu dle 

platné obecně závazné vyhlášky 

7.      mimořádnou odměnu ředitelce MŠ paní Miladě Kadlecové 

8.      s rozšířením výuky na ZŠ o uměleckou třídu 

  

II.                Rada města ukládá: 

  

  

1. finančnímu výboru zhodnotit záruku obce Bystrovany 
2. starostovi urychleně zpracovat žádost na SFŽP 
3. jednat s Hanáckou realitní kanceláří o možnostech prodeje bytů v domě č.p. 23 a 566 
4. kontrolnímu výboru zajistit provedení vnitřního auditu v souladu se zákonem 
5. finančnímu výboru předložit návrh na finanční rozpětí rozpočtových opatření, která bude 
schvalovat rada města 
6. starostovi města svolat jednání ohledně pozemků na Kopaninách a u Dálkových kabelů 
7. MěÚ předložit tabulku úspěšnosti žáků u přijímacích zkoušek 
8. tajemnici MěÚ předložit tabulku nákladů na svatební obřady 

  

III.             Rada města bere na vědomí : 

  

1.      Kontrolu usnesení 
2.      informaci Ing. Kosatíka ohledně opravy komunikace Na Letné 
3.      informaci starosty o jednání se sl. Dvořákovou 
4.      informaci starosty o jednání ohledně bezpečnosti silniční dopravy 
5.      informaci starosty města o návštěvě Ivana Langera na turnaji žáků 
6.      informaci Ing. Milana Svobody na nutnost dořešení majetkových vztahů k pozemků na kterém 

je umístěn hydrant a vodoměrná šachta 

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                                      Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 
starosta města                                                                                    místostarosta města 

 


