
rada 172007 

Vloženo - 27.9.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í  ze 17. jednání rady města dne 17.7.2007 v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu 
Velká Bystřice 

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1. program 17.jednání rady města 
2. přijímání žádostí o byty pro příjmově vymezené osoby 
3. smlouvu  o odvodu části výtěžku firmou ENDL+K a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
4. záměr města prodat část pozemku p.č. 1355 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 150,-- Kč za m2 se slevou 50,-

- Kč m2 za zapsání věcného břemene v délce a šířce  požadované prodávajícím, tj. městem Velká Bystřice 
5. záměr města pronajmout p.č. 319/11 360 m2 v k.ú. Velká Bystřice  s tím, že při ukončení pronájmu  město 

nebude nájemci hradit případnou výsadbu 
6. písemné potvrzení na dofinancování dotace získané na výstavbu výtahu na DPS ve výši 660.000Kč 
7. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na Středisko rané péče Olomouc 
8. dofinancování ztráty kulturního střediska ve výši 154.302 Kč 
9. schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy 
10. umístění žadatele na Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

  

II.                Rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1. dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy. 
2. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 

  
III.             Rada města ukládá : 

  

1. místostarostovi zpracovat materiál vývoje financování provozu DPS s ohledem na státní dotaci,  příspěvky 
obyvatel, příspěvek na péči apod. 

2. ukládá fin. výboru zjistit stav fondu reprodukce u DPS, který by částečně hradil podíl města na vybudování 
výtahu 

3. městskému úřadu připravit podklady k rozhodování o dalším postupu rekonstrukce Masarykovy základní 
školy a mateřské školy Velká Bystřice 

4. odboru výstavby prověřit možnost umístění Mateřského centra v prostorách volného bytu v MZŠ a 
předložit na jednání rady 

5. místostarostovi připravit do příští rady města podklady a náklady na služby spojené s administrativou 
bytových domů na ul. Svésedlická 

  
IV.              Rada města bere na vědomí : 

  

1. informaci o financování Lidového roku 2007 
2. informaci o převodu pozemků ČD a prodej žst. zastávky ve Velké Bystřici 

  

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

 


