
rada 312004 

  

U s n e s e n í   z 31. jednání rady města dne 8.1.2004 v 15,30 hod. v kanceláři starosty 
města Velká Bystřice 

  

  

I.                   Rada města schvaluje: 

1.      vyhlášení architektonické soutěže s odměnou 3.000-5.000 Kč pro lokalitu Kopaniny 

2.      smlouvu se stavební firmou Zendulka na opravu kuchyně v Nadační 

3.      smlouvu se stavební firmou Zendulka na opravu oken a krovů v přístavbě kulturního domu 

4.      vyhlášení výběrového řízení na dostavbu hřibitovní zdi 

5.      obnovení Smlouvy o revolvingovém úvěru u Komerční banky dle bodu 9) 

6.      

  
7.      výši stočného na deš»ové vody Ferona a Makro ve výši 6,-- Kč/m3 pro rok 2004 

8.      výsledek výběrového řízení na odvoz komunálního, separovaného odpadu a odpadu od 

hřbitova firmou REMIT s r.o. Šternberk na rok 2004 

9.      odměnu a ošatné oddávajícím pro rok 2004 dle bodu 16) 

10.  ceník služeb při občanských obřadech pro rok 2004 dle bodu 17) 

  
II.                Rada města doporučuje ZM ke schválení : 

1.      cenu 250,-- Kč/m2 na prodej pozemku při sepsání Smlouvy o smlouvě budoucí s Metropolitní 

kapitulou Olomouc v lokalitě U spínačky 

  

  
III.             Rada města ukládá : 

1.      Městskému úřadu zajistit podklady k žádosti o státní dotaci na rekonstrukci školy s výstavbou 

tělocvičny 

2.      městskému úřadu zadat zpracování studie využití kulturního domu s možností získání státní 

dotace 

3.      městskému úřadu oslovit majitele pozemků v lokalitě mezi ul. Týneckou a Svésedlickou o 

možném prodeji pozemků na výstavbu domů 

4.      starostovi města vyhlásit architektonickou soutěž s odměnou 3.000-5.000 Kč na zástavbu 

Kopanin 

5.      Ing. Milanu Svobodovi zadat podmínky na vyhlášení architektonické soutěže 

6.      městskému úřadu obeslat stavební firmy, které předloží nabídku na dostavbu hřbitovní zdi. 

  
IV.              Rada města bere na vědomí : 

1.      Kontrolu usnesení 

2.      informaci o nabídce na pronájem Hotelu Zámek 

3.      informaci starosty o jednání k získání pozemku pro zázemí technických služeb 

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                         Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 

starosta města                                                       místostarosta města 

 


