
rada 182007 

Vloženo - 27.9.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne 9. srpna 2007 v 15,00 hod. v kanceláři starosty 

  

I.                   rada města schvaluje: 

  

1. program jednání rady města, 
2. členy pro výběrové řízení na investiční akci – výtah DPS Ing. Marka Pazderu a Mgr. Ivo Slavotínka , 
3. vyhlášení výběrového řízení na cestu Kolárova, 
4. zadat zpracování projektové dokumentace pro 1. stupeň územního řízení se zaměřením stavby Nadační 

, 
5. pronájem tělocvičny pro Feronu a.s. na dobu od 15,30 hod. v rozmezí 09/2007-04/2008 
6. ponechat pro průjezd Velkou Bystřicí rychlost 40 km/hod. jak pro osobní i nákladní dopravu , 
7. přidělení bytu v domě na ul. Svésedlická dle doporučení bytové komise, 
8. záměr pronajmout část pozemku p.č. 244/1 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 100 Kč/m2/rok. 
9. změnu povodňového plánu pro Velkou Bystřici 
10. rozpočtové opatření dle přílohy a bodu č. 15.) 
11. záměr města prodat část pozemku p.č. 1355- břeh v k.ú. Velká Bystřice panu Ing. Blažkovi 
12. záměr města prodat část pozemku p.č. 1969/5 o výměře 177 m2 a část p.č. 1969/7 o výměře 94 m2 
13. rada města doporučuje ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

mezi ČEZ Distribuce a.s.  městem Velká Bystřice o uložení kabelového vedení NN na pozemek p.č. 764 
v k.ú. Velká Bystřice za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč. 

14. schvaluje nájemní smlouvu na přidělení bytu v domě č.p. 16 pro rodinu hasiče pana Petra Škody na dobu 
určitou. 

  
II.                rada města neschvaluje: 

  

1. neschvaluje pronájem nebytových prostor  s ohledem na možné využití prostor pro umístění bankomatu. 
Po vyřešení umístění bankomatu se bude jednat dále o využití volných nebytových prostor.   

  
III.             rada města ukládá : 

  

1. odboru výstavby a TS tento návrh zpracovat a současně předložit návratnost financí  v případě zakoupení 
sekacího zařízení 

2. starostovi a vedoucímu odboru výstavby reklamovat nerovnost povrchu ul. Pivovarské. 

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                       Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

starosta města                                                                    místostarosta města 

 


