
rada 282003 

  

U s n e s e n í   z jednání rady města dne 2.12.2003 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Velká Bystřice 

  

  

I.                   Rada města schvaluje 

  
1.      nabídku Ing. Vrublovského na projekt komunikace ul. Pivovarské jako vítěznou 

2.      Spolupráci  a poradenskou činnost od  Ing. Henkové CSc na zpracování  žádostí o státní 

dotace 

3.      Cenový návrh na připojení k síti Internet pro veřejnost . Ceník je nedílnou součástí zápisu. 

4.      Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Kulturního střediska Velká Bystřice dle předloženého návrhu: a) 

činnost účetních poradců; b) poskytování telekomunikačních služeb Internet zprostředkování 

přístupu uživatelů ke službám sítě Internet. 

5.      odměny vedoucím příspěvkových organizací dle předloženého návrhu 

6.      obecně závaznou vyhlášku č. 11/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2004 

7.      místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů v roce 2004 ve výši 312,-- Kč/osobu  dle OZV č. 11/2003 

8.      příspěvek ve výši 2.000 Kč na Mikulášskou nadílku dne 7.12.2003 

9.      schvaluje jednorázovou odměnu členům JSDH Velká Bystřice v celkové výši 12.000 Kč. 

10.  proplacení mimořádných odměn zaměstnancům města Velká Bystřice dle předloženého návrhu. 

11.  prohlášení, že město Velká Bystřice se bude podílet na financování zastřešení umělého povrchu 

hřiště házené SK Velká Bystřice částkou 314.352 Kč. 

  

  
II.                Rada města doporučuje ZM ke schválení : 

  

1.      obecně závaznou vyhlášku č. 11/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2004. 

2.      návrh rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2004 

3.      místní poplatek dle OZV č. 11/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 312,-- Kč na 

osobu. 

4.      programové prohlášení zastupitelstva města 

5.      příspěvek města Velká Bystřice ve výši 314.352 Kč jako spoluúčast na financování zastřešení 

umělého povrchu házenkářského hřiště SK Velká Bystřice. 

6.      prodej pozemků pod budovou zdravotního střediska za cenu 450,-- Kč/m2 

7.      dodatek č. 2 ke zřizovací listině Kulturního střediska Velká Bystřice 

8.      smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemků u Varny ve Velké Bystřici za cenu 400-500 

Kč/m2 

  
III.             Rada města ukládá : 

  

1.      odboru výstavby zaslat výpovědi z nájmu pozemků pod zdravotním střediskem ve Velké 

Bystřici. 

2.      starostovi města zajistit dalšího projektanta na studii výstavby na Kopaninách 

3.      starostovi města jednat se zastupitelstvem obce Mrsklesy o jednorázovém příspěvku na opravu 

vozidla JSDH Velká Bystřice. 

  
IV.              Rada města bere na vědomí : 

  

1.      Kontrolu usnesení 

2.      informaci starosty o možné spolupráci s Ing. Henkovou CSc 



3.      informaci starosty o spolupráci s p. Žerníčkovou  a možnost získání státní dotace na ozelenění 

Velké Bystřice. 

4.      Informaci o jednání se zástupci obce Hlubočky o možném napojení na Internet ve Velké 

Bystřici. 

  

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                           Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 

starosta města                                                                         místostarosta města 

 


