
rada 192003 

Vloženo - 28.7.2003, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   č. 19 z jednání rady města dne 28.7.2003 v 17.00 hod. v kanceláři starosty 

města 

  

  

I.                   rada města schvaluje: 

  

1.      jednat se společností Plynar s r.o.  o odkupu plynárenského zařízení s tím, že provize ze 
zprostředkování prodeje bude uhrazena po ukončení transakce 

2.      podat objednávku na Regionální agenturu Střední Morava na zpracování projektu revitalizace 
Zámeckého náměstí. Financování projektu bude dotováno. 

3.      výsledek výběrového řízení na dostavbu DPS – ÚSP Dům pokojného stáří sv. Anny ve Velké 
Bystřici. Dostavbu bude provádět stavební firma Zendulka Bukovany 100 

4.      bezúplatný převod hasičského auta  od Hasičského záchranného sboru Olomouc. 
5.      podat žádost o poskytnutí finančních prostředků z Krajského úřadu Olomouc na opravu 

hasičského auta 
6.      funkci manager mikroregionu Bystřička, který by koordinoval a předkládal žádosti o příspěvky 
7.      převod kopírovacího stroje CANON z Městského úřadu na příspěvkovou organizaci Kulturní 

středisko Velká Bystřice 
8.      prominutí platby nájmu do konce roku 2005 panu Martinovi Mádrovi v domě č.p. 16 
9.      poskytnutí příspěvku ve výši 350,-- Kč/m2  na dláždění překopaného průjezdu u domu č.p. 141 
10.  vyřazení nepotřebného materiálu z DPS dle předloženého soupisu 
11.  vyřazení 2 ks křovinořezů dle předloženého návrhu a prodej na náhradní díly á 1.000 Kč. 
12.  

  

  
II.                Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení : 

  

1.      prodej bytů v domě č.p. 566 a 23 doporučeným postupem, tj. každou bytovou jednotku zapsat 
do Katastru nemovitostí jako samostatnou nemovitost 

2.      změnu územního plánu v lokalitě Týnecká ul. s možností výstavby rodinných domků. Změna 
územního plánu bude hrazena žadatelem, tj. sl. Jiříčkovou. 

3.      prodej pozemku na ul. Týnecká  pro stavbu rodinného domku za cenu 100,-- Kč/m2 s ohledem 
na terén pozemku 

4.      prodej pozemku manželům Kopřivovým, který je součástí oplocené zahrady za cenu 100,-- 
Kč/m2 

5.      dodatek zřizovací listiny Mateřské školy Velká Bystřice, příspěvková organizace s tím, že 
mateřská škola je bez školní jídelna, pouze s výdejem jídla. 

6.      dodatek ke zřizovací listině školní jídelny, kde v hlavní činnosti je i rozvoz obědů do výdejen 
jídla v jednotlivých zařízeních 

7.      prodej zametacího auta za hodnotu 70.000 Kč. (odhad znalce) 

  

  

  

  
III.             Rada města ukládá : 

  

1.      finančnímu výboru začlenit do rozpočtu 2004 opravu hasičského vozidla 
2.      starostovi města dokončit s firmou Vape smlouvy na objednané investiční akce 
3.      správnímu odboru předložit do příští jednání rady rozbor hospodaření města 
4.      vedoucímu odboru TS zjistit podmínky leasingu na koupi MULTICAR včetně příslušenství 

  
IV.              Rada města bere na vědomí : 

  



1.      Kontrolu usnesení 
2.      Ručení obci Bystrovany  s úrokem 2% z přepočtené hodnoty zástavy, tj. 1,2 mil. Kč 
3.      informaci starosty o petici obce Hlubočky proti provozu lomu na Hrubé Vodě 

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                                      Mgr. Zdeněk  LAKOMÝ 

starosta města                                                                             místostarosta města 

 


