
rada 342004 

  

U s n e s e n í   z 34. jednání rady města dne 17.02.2004 v 15,00 hod. v kanceláři starosty 

města Velká Bystřice. 

  

  

I.                   Rada města schvaluje : 

  

1.      Smlouvu o odvozu komunálního odpadu firmou REMIT s r.o. Šternberk a zvýšení počtu sběrných 

míst na separovaný odpad 

2.      Rada města schvaluje Smlouvu o závazku veřejné smlouvy s dopravní společností CONEX na 

rok 2004 

3.      smlouvu o pronájmu stožárů veřejného osvětlení směrem k Marku na reklamní účely za cenu 

10.000 Kč s tím, že úhrada bude provedena vždy na půl roku dopředu. 

4.      rada města schvaluje pronájmy pozemků v majetku města za cenu stávající mimo pozemky 

sloužící k podnikatelským účelům 

5.      proplacení mimořádných odměn hasičům za přípravu vozidla k přepravě do opravárenského 

závodu v Pečkách. 

6.      Výroční zprávu za rok 2003 podle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

7.      proplacení odměn komisím : stavební a sociální dle předloženého návrhu 

8.      výši stočného činžovním domům v ulici Kozinové, které jsou napojeny na domovní čistírnu 

odpadních vod a to 50% maximální výše stočného. 

  

II.                Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení : 

  

1.      prodej hasičského auta Trambus 

2.      prodej MULTICAR firmě Moravostav Kojetín 

3.      směnu pozemků dle bodu 9./ 

4.      návrh smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky mezi Varnou a Hotelem Zámek 

dle bodu 7./ 

5.      prodej pozemku p.č. 1908/1 o výměře 798 m2 dle bodu 12./ 

  

III.             Rada města bere na vědomí : 

  

1.      Kontrolu usnesení 

2.      informaci o Internetu 

3.      informaci ohledně rekonstrukce základní školy a tělocvičny 

4.      informaci starosty o jednání se zástupci ECPA 

5.      informaci ohledně výstavby bytových domů 

6.      informaci starosty o vyčerpání prostředků na vjezdy 

  

  



  

IV.              Rada města ukládá : 

  

1.      odboru výstavby vypsat výběrové řízení na dokončení hřbitovní zdi 

2.      odboru správnímu zajistit potřebné doklady k revolvingovému úvěru u KB 

3.      projednat s navrhovanými kandidáty do rady školy jejich jmenování 

4.      starostovi jednat nadále ohledně nájmu Hotelu Zámek 

5.      stavební komisi projednat možné umístění stánků podél komunikace k Makru 

6.      komisi stavební projednat a posoudit předložené návrhy zastavovací studie Kopanin. 

7.      MěÚ jednat s majiteli pozemků na Kopaninách o možném prodeji pozemků určených k zástavbě. 

  

  

  

  

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                           Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 

starosta města                                                                         místostarosta města 


