
rada 182003 

Vloženo - 26.2.2003, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 18. jednání rady města dne 26.6.2003 v 15.00 hod. v kanceláři starosty 

města 

  

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1.      zadání projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV firmě Kunst Hranice 

2.      přidělení bytu na dobu určitou paní Boženě Sedláčkové v domě č.p. 12 

3.      opravu vodovodních rozvodů ve školní jídelně v režii PO 

4.      pronájem 321 m2 plochy u ČOV za cenu 0,50 Kč/m2 

5.      umístění reklamy na sloup veřejného osvětlení za roční nájem 500,- Kč 

6.      rozšíření stávajícího jízdního řádu dle předloženého návrhu referátu dopravy Krajského úřadu 

7.      smlouvu o veřejné dopravě s firmou Auta-Busy Studený s r.o. Žižkova 502 Velká Bystřice 

8.      umístění reklamy pro Martina Pospíšila Bistro mlýn za roční poplatek 1.000 Kč 

9.      proplacení mimořádné odměny pro vedoucí školní jídelny 

10.  proplacení mimořádné odměny pro ředitele Masarykovy Základní školy 

11.  provedení oprav topení v budově ZŠ firmou Čepelák  

  

  
II.                Rada města ukládá : 

  

1.      jednat s nájemníky č.p. 23 a 566 o záměru města byty prodat 

2.      starostovi jednat s Krajským úřadem o možném získání dotace na opravu silnice Na Letné 

3.      jednat se sl. Dvořákovou a paní Tománkovou o odkoupení pozemku za navrhovanou cenu 250,-

- Kč /m2 

4.      MěÚ dořešit bezpečnostní opatření v silniční dopravě  ve Velké Bystřici 

5.       starostovi města možnost prodeje pozemku na ul. Týnecké s možností napojení na inž.sítě. 

6.      jednat s panem Jaromírem Musilem ohledně průmyslové zóny 

7.      MěÚ provést soupis majetku města v užívání SK 

  
III.             Rada města neschvaluje: 

  

1.      příspěvek na vydání knihy o Staré Vodě 

2.      přihlášení dalších nájemníků do domu č.,p. 23 

3.      proplacení materiálu na malování spolkové místnosti 

  
IV.              Rada města bere na vědomí : 



  

1.      Kontrolu usnesení 

2.      informaci o prodeji nemovitosti č.p.73 

3.      informaci Mgr. Slavotínka o přípravě výběrového řízení na dostavbu DPS 

  
Ing. Marek PAZDERA                                                           Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 

starosta města                                                                         místostarosta města 

 


