
rada 202007 

Vloženo - 27.9.2007, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z 20. jednání rady města Velká Bystřice dne 6.9.2007 v 16,00 hod. v zasedací místnosti 
městského úřadu Velká Bystřice 

  

   

I.                   Rada města schvaluje: 

  

1. program jednání 20. jednání rady města 
2. rada města schvaluje chov psů v bytech domu č.p. 906 a 907 s tím, že chovatel bude hradit městu 200,-- 

Kč měsíčně  za opotřebení bytu v důsledku držení psa v bytě 
3. příspěvky neziskovým organizacím na II. pol. 2007 
4. poskytnout TJ SOKOL vlečku traktor a řidiče traktoru bez uložení stavebního odpadu na skládku, v rámci 

pracovního dne zaměstnanců odboru TS 
5. pronájem nebytových prostor v domě č.p. 81 na prodejnu smíšeného zboří p. M. Tomáškovi za cenu 610,-

- Kč/m2/rok 
6. navýšení počtu žáků v MŠ Zámecké náměstí o 1 dítě 
7. záměr města na pronájem nebytových prostor v budově kulturního domu č.p. 81 na umístění bankomatu 

ČS a.s. 
8. že nájemné  za nebytové prostory užívané ČS Olomouc v domě č.p. 19 se nebude valorizovat o inflaci, 

jak vyplývá z dohody mezi městem Velká Bystřice a Českou spořitelnou a.s., která vznikla při prodeji 
budovy č.p. 19 

  

II.                Rada města ukládá : 

  

1. správnímu odboru zpracovat  podrobný rozpis položek jak v oblasti příjmů tak výdajů a porovnání 
daňových příjmů ve II. pololetí 2007 s rokem 2005 a 2006 

2. jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně vodního náhonu 

  

  

III.             Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit : 

  

1. správcovství toku vodního náhonu městu Velká Bystřice. Hlasování 5 pro. Rada města ukládá jednat 
s Úřadem pro zastupování státu  ve věcech majetkových ohledně vodního náhonu 

2. přijetí revolvingového úvěru  do 13.12.2007 
3. prodej  části pozemku  p.č. p.č. 1969/5 a část p.č. 1969/7   v kultuře zahrada    v k.ú. Velká Bystřice  za 

cenu 150,-- Kč/m2 
4. prodej  části a ) pozemku p.č. 1355 v k.ú. Velká Bystřice za cenu 150 Kč / m2 ,sníženou v místě věcného 

břemene přístupu a údržbu vodního náhonu o 50,-- Kč/m2 
5. prodej části b) pozemku  za cenu 150,-- Kč/m2 , sníženou v místě věcného břemene přístupu a údržbu 

vodního náhonu o 50,-- Kč/m2 
6. prodej části c) pozemku  za cenu 150,-- Kč/m2, sníženou v místě věcného břemene přístupu a údržbu 

vodního náhonu o 50,-- Kč/m2 
7. financování výtahu na DPS podílem z rozpočtu města ve výši 568.000 Kč. 

  

  
IV.              Rada města bere na vědomí : 

  

1. kontrolu usnesení z posledního jednání rady města 
2. předložený školský vzdělávací program a jeho vyhodnocení. 
3. informace o finanční situaci města 

   

  

  
Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK                                                    Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                                 starosta města 


