
rada 252008 

Vloženo - 15.1.2008, vložil Jana Drábková 

 
 

U s n e s e n í   z  25. jednání rady města Velká Bystřice dne 9.1.2008 ve 14,15 hod. v zasedací místnosti 
městského úřadu Velká Bystřice   

  

I.                   Rada města schvaluje : 

1. program jednání rady města 
2. pravidla Grantového programu MZŠMŠ Velká Bystřice pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ve znění 

schválených doplňků 
3. příspěvek ve výši 7 750,00 Kč k úhradě členského příspěvku festivalu LR spojeného s poplatkem OSA 

2008 
4. dodatek k veřejnoprávní smlouvě o činnosti jednotky hasičů  JPO II Velká Bystřice  pro rok 2008 
5. schvaluje zásady a principy převodu technické infrastruktury do majetku města, jak bylo předloženo 

odborem výstavby. 
6. uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb v DPS sv. Anny pro nového uživatele pana Rostislava 

Dubského,  na základě doporučení Komise pro umisťování do DPS sv. Anny 
7. poskytnutí finančního daru Arcidiecézní charitě Olomouc, Křížkovského 6, Olomouc za opakované 

zapůjčování vysoušečů pro potřeby vysoušení budov v majetku města Velká Bystřice.  
8. vyhlášení 1. výzvy na podávání žádosti o dotace spolkům, neziskovým organizacím a fyzickým osobám 

s působností ve Velké Bystřici. Termín pro podání žádostí o dotace je pro 1. pololetí roku 2008 nejpozději 
do 31.3.2008. 

9. předloženou nájemní smlouvu  s Telefónikou O2 na umístění zařízení na budově Masarykovy základní 
školy na dobu 10 let. Každoroční nárůst nájemného o index inflace, vyhlášený Českým statistickým 
úřadem. 

  

  
II.                Rada města ukládá : 

1. odboru výstavby předložit detailní rozbor nákladů na sečení ploch v porovnání s možností dodavatelského 
sečení rovných ploch, ušetření pracovních sil, počet sečí, harmonogram sečení tak, aby byla zřejmá 
vytíženost nakupovaného stroje a jeho efektivita. 

2. odboru výstavby připravit podklady pro veřejnou soutěž malého rozsahu na akce dle bodu 5.) 
3. odboru výstavby zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hygienického zařízení na 

druhé budově MZŠ. 

  
III.             Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 

1. prodej části pozemku (cca 410 m2) p.č. 319/11 – orná půda o celkové výměře 2573 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bystřice M.Š., Velká Bystřice. 

  

  

  

  

  

  

  

  
IV.              Rada města bere na vědomí: 

  
1. zprávu starosty a místostarosty o dosavadním průběhu vyhodnocení architektonických návrhů na 

rekonstrukci Zámeckého náměstí a pověřuje starostu a místostarostu jednáním o čtvrtém návrhu Ing. arch. 
Michala Sborwitze za účelem zpracování další studie. 

2. informaci o stavu finančních prostředků 

  

  

  
Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK                                     Ing. Marek PAZDERA 

místostarosta města                                                           starosta města 


